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KRISLAI
Poetai, į Darbą.
Aptilę Poetai.
“Laisvės” Koncertas.
Rankvedis Spaudoje
Biznieriai ir

Profesionalai.

Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

Metams

Prh&onte visų “Lai- 
sveš^ skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien
raščiui. r

Rašo P. Buknys. THUANIAN DAILY
Prof. Vytautas Bacevi

čius nori palikti savo kom
pozicijos muzikos amerikie
čiams jo atminčiai. Puiki 
idėja! Kompozitoriui reikia 
reikšmingų ir skambių ei
lių. Tiesa, jis jau turi ant 
rankų Jasilionio eilėraščių 
knygą ir Pranulio eilių bro
šiūrą. Jis ten ras gražios 
medžiagos. Bet reiktų ko 
naujesnio, reikšmingesnio ir 
skambesnio. Aukščiau sumi-’

No. 264 LAISVĖS ANTRA?^.„4.2’ s?.T™»7bTRI!ET Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Lapkričio (Nov.) 8, 1940 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXX. Dienraščio XXII.

Anglija Užgrobė 24 
Laivus Lietuvos, Esto- 

nijos ir Latvijos

DAUGELIS DIDŽIOJO NEW YORKO 
PILIEČIU ĮRAŠE BROWDERI IR 

TAIP BALSAVO UŽ JĮ 
i ’ i i

nėti poetai ir kiti, stokite į f) 11** L1 I * W • I) 11 * L’ į 1 • O • • •
darbą, duokite kompozito- j Baltijos Salią Laivus, Pablogino Santykius su Sovietais 
riui naujos poezijos.

London — Anglų valdžia
V. Tauras, R. Mizara, L.' atidengė, kad ji yra užgro- 

Prūseika, J. Baltrušaitis ir bus 24-ris laivus priklausan- 
kiti anksčiau sužibėję čius Lietuvai, Latvijai ir 
poetai turėtų dąbar prašvis- Fotonijai.
ti. Iš naujų įvykių gyveni
me turėtų gimt nauja galin
ga energija poetų sieloje ir 
reiktų pasipilti naujai poe
zijai. Prabilkite, draugai.

ŽYMIAI PAKILO KOMUNISTŲ BALSŲ SKAIČIUS 
CALIFORNIJOJ IR MONTANOS VALSTIJOJ

New Yorkj — Z. Z ’ ’ ' . .
Browder, komunistų kandi- dentiniai ir valstijiniai kan- 
datas į prezidentus, buvo iš-1 didatai, tas suklaidino dau- 
brauktas iš rinkimų sąrašų gelį palankių . komunistam 
New Yorko valstijoj, tai balsuotojų, ir didelis skai-

Roosevelto Išrinkimas 
Reiškiąs Daugiau Ka
ro Paramos Anglijai

Kad E. braiįkti į komunistų , prezi-
Londoniečiai Vadina Rooseveltą “Amerikos Churchiiliu”; 

Sako, Balsai už Rooseveltą, tai Balsai prieš Hitlerį

Washington. —
valstybės ministeris. Cordell 
'Hull pareiškė, kad žmonės, 
išrinkdami Rooseveltą tre-

Amerikos | rems sumanymą atšaukt 
Johnsono įstatymą, kuris 
uždraudžia duot daugiati 
paskolų tom šalim, kurios

Lietuvių Meno Sąjunga 
turėtų paskirti eilių rašymo 
kontestą ir paskirti stipen
dijas už pasižymėjimą. Tai

Seimo'atstovai statė klau
simą R. Butleriui, užsienių 
reikalų vice-ministeriui: Ar 
Anglija, užgrobdama laivus 
tų trijų Baltijos kraštų, ne
pablogino savo santikių su 
Sovietais? Juk Lietuva, La
tvija ir Estonija yra įsi
jungusios į Sovietų Sąjun
gą; ir Sovietai reikalavo,

būtų išbandymas mūsų po-^aj Anglija pervestų tuos 
etų gabumų ir gautume laivus Sovietu Sąjungai, 
gražios naujos poezijos. u

Sekantį sekmadienį, 10 d. I Tuzinai Italijos Subma-
lapkričio įvyksta dienraščio 
“Laisvės” koncertas. Turi
me garbės .pranešti publi
kai, kad šio “Laisvės” kon
certo programoje dalyvaus 
genijalus lietuvių tautos 
kompozitorius, pianistas- šo, jog keli tuzinai jų sub-

rinų Medžioja Anglu 
Laivus Vandenyne

Vice-ministeris But leris,
atsakydamas į tą klausimą, v«*Ov*jvj,

lapkričio 6 d. seime pareiš- daugelis piliečių balsuodami čius jų nedasiprotėjo, kaip 
kė, kad Anglija dėl to veda patys įrašė Browderį ir bal-. balsuot už vietinius komu-1 Is! . . , , , . , A ... .

su Sovietais įav,, jį(_nors balsuojant'nistų kandidatus. Be to, ka-'^al. P^idento^ tarnybai, neatmoka Amerikai pimes- 
aš tikiuos kaip mašinomis tatai gana keblu pitalistiniai laikraščiai tyčia,uz^re dieninę jo n»ų skolų. Panaikinu^ 

nors susitart su Sovietų vy- padaryti. Ne žiūrint to, piliečius klaįdino, klastin- P° 1 1 1 T—X 'I • , • M Tf~v • • • 1 • •

pasikalbėjimus su Sovietais 
ir, girdi, “;

riausybe."
Klausimas apie Prekybą su 

Sovietais

tatymą, Jungtinės Valstijos 
nrez £a^tų vėl skolint pinigus 
1 Anglijai, nors ji nemoka 

1 bilionų dolerių 
kare prieš Vokietija. "Kai sko1^ nu0 Praeito l’asau,i- 

i mo karo.

Numatoma, jogBrowderis trijose dalyse Di- gai nuimdami vietinių ko- 
džiojo New Yorko gavo munistų kandidatu vardus'Rooseveltas toliau duos vis,zxnsuJ 
daugiau įrašytų balsų, negu nuo balsavimo mašinų pa- didesnės paramos Anglijai J;, 

Seimo nariai taip pat už- socialistų kandidatas į pre- ’ veikslųbeimo nariai taip par uz- ovvianouw £ T
klausė vice-ministerį Būtie- zidentus Norman Thomas,' Nežiūrint to, komunistų kurie Roosevelto valdinin-' 
rį apie prekybą su Sovie-Inors Thomaso vardas buvo kandidatas į miesto tarybą kai kalbasi, kad reikėtų per
tais. Jis atsakė^ kad vis dar oficialiai įstatytas balsavi- Brooklyne, Peter Cacchioile leist Anglijai daugiau pre- 
tęsiasi derybos dėl prekybos «io mašinose. įgavo 23,216 balsų; Isidore kinių ir karinių Amerikos
sutarties tarp Anglijos ir 
Sovietų .Sąjungos.

įgavo 23,216 balsų; Isidore kinių ir karinių Amerikos 
Norman Thomas surinko Begun 23-čiame kongresi- laivų, ypač naikintuvų.

Spėjama, jog prezidentas

Vokiečiai Nuskandinę 
Viso 7,162,200 Toną 

Priešą Laivą

sau tik 12,150 bąlsų Didžia-^niame distrikte Bronxe — 
jame New Yorke. O guber-(8,461 balsą; Robert Minor, 
natoriniuose 1938 metų rin- 8-me kongresiniame distrik-1 
kimuose šiame mieste Tho-'te Brooklyne — 8,695 ir tt.' 
mas gavo 18,652 balsus.

Vokietijos Orlaiviai Jau 
J Tris Šimtus Sykių Bom

bardavo Londoną

New York. — Išrinkus 
Rooseveltą, tuoj Wall Stry? 
te nupuolė įvairių kompani
jų šėrai 1 iki 3 punktų.

Anglą Orlaiviai Pleški
no Naziy Laivastatyklas 

ir Kt. Punktus
Brooklyne 8-se balsavimų San Francisco/ Calif. — 

distriktuose Browderiui įra- Čia Browderis, komunistų J 
šyta 3,750 balsai. Šie dis- kandidatas į prezidentus, 1! 
triktai apima tik apie ket- gavo 1,874 balsus, tai 40, 
virtadalį visų Brooklyno procentų daugiau kaip 1936 London, lapkr. 7, -- Sian- 
.halsiiotniu. hpf iunsp Brow- metu rinkimuose. dien 1S lyto didelis skaičius

London, lapkr. 7’ — An
glijos lakūnai s m arkiai 
bombardavo ir degino vo
kiečių laivastatyklas Bre- 

prekinius laivus Atlanto du praeitus mėnesius, kaip Brooklyne paduota už so-'dalių balsų yra - 5,791-nas ^no ar^f.Londono vidurį merhavene, Emdene, Bre- 
Vandenyne. Kai kurie di- skelbia vokiečių komanda.1 cialistų kandidatą į prezi- balsas paduotas už

Roma. — Italų spauda ra- Berlin. — Vokiečių kari
niai laivai, submarinai ir or-' balsuotojų, bet juose Brow- metų rinkimuose 

.4^4 . -/ 1 OAO I 1 . Z.1virtuozas ir muzikos litera- marinų išvien su Vokietijos laiviai nuskandino l 1,308,- deriš- gaVo; beveikx tiek įra- Los Angeles mieste tarp orlaiVRI plačiai
Vytautas submarinais skandina anglų'600 tonų Anglijos laivų per lytų jam balsų, kiek visame suskaitytų keturių penkta- bombardavo Angliją. Jie de-tūros kritikas 

Bacevičius. <7 JL"JL1CV0 — * I 7

Brow_ ir pakraščius ir numetė mene jr Vegesacke ir pada- 
daug padegančių ir sprog- rė 30 gaisrų tarp Vokietijos

------- — v cuiueiiyiiu. iycli niuie m- vvnicviiį vmcviivici. ciausiu KaiicucLaią į piezi-. Metisas 
Apie dešimtį metų prof, dėsni italų submarinai išbū-. Viso šiame kare vokiečiai dentus Normaną Thomasą. derį. ■ . - v- - . . - - - .

------ C ’ t 375-se iš 804-rių balsavi- Už komunistų kandidatę į dinąnčių bombų į prieplau-.žibalo sandėlių. Be kitko, 
vaites nesugrįždami ir me- vų pąčios Anglijos ir jai pa- mo vietų Bronxe, New Yor- Jungtinių Valstijų senatą 11 kitus miestus. e L _

1 1 ko dalyje, buvo Browderiui San Franciscoj, Anitą Wliit- ketvirtadienio burgo elektros dirbyklą. ..
Dabartiniame kare vokie- įrašyta 2,149'balsai, o Nor- ney balsavo 16,454 DiHečiai, 

čiai nuskandiną 25 nuošim- man Thomas visam Bronxe tai 33 procentais daugiau 
čiais daugiau Anglijos laivų'gavo tik 2,991 balsą. negu’dveji metai atgal. i 

Nėra žinių, kiek Man-j -------- •
hattane įrašyta Browderiui! Butte, Montana.— Komu- 
balsų, kadangi komunistai nistų kandidatas į valstijos 
Manhattane neturėjo vieti- seimelį Patrick King dabar - 
nių- savo' kandidatų ir ne- tiniuose rinkimuose gavo 
statė balsavimų tėmytojų. 3,200 balsų, tai dešimt kar- 

Kad pagal valstijos teis- tų tiek kaip praeituose rin- 
mo sprendimą buvo iš- kimuose.

Bacevičius mokytojavo Kau
no Valstybės Konservatori
joj,. vesdamas fortepijono 
aukštesnį kursą, estetiką, 

_ harmoniją ir kompoziciją.

Kiekvieno lietuvio ir lie
tuvaitės siela turi degti gei
smu pamatyti ir išgirsti sa
vo tautos genijų. O tą pui
kią progą jį pamatyti ir iš
girsti turėsime “Laisvės” 
koncerte, 10 d. lapkričio- 
November.

ną vandenyne po kelias sa- sunaikinę 7,162,200 tonų lai-

džioją anglų laivus už šim- .dedančių kitų šalių, 
tų mylių nuo Europos kran
tu.

PREZ. ROOSEVELT LABAI, negu praeitame kare. ,
SUSTIPRĖJO KONGRESE (Anglijos ministeris pir

mininkas Winston Churchill 
Washington. — Dabar iš- ‘ sakė seimui lapkr. 5 d., kad 

rinkta 264 demokratai kon- vokiečių submarinai sudaro 
gresmanai ir 161 republiko-' gal didesnį pavojų Anglijai, 
nas. 8-niais padidėjo demo
kratų dauguma kongreso 

Rinkimuose

negu Vokietijos orlaiviai.)

| jie bomba pataikė į Ham-

300 sykių užpuolė Londoną. 
Oro kovose šį rytą anglai

Anglų lakūnai taipgi bom
bardavo vokiečių orlaivių

Su pirma diena lapkričio iatstovil/’Vme- 
“Laisvė” pradėjo spausdinti Prayesti tik tokie demokra- 
rankvedį “Self Instructor”, itai 1 kongresą, kurie šimtu 
Tai knyga angliškai kalban-'Plentų remia Roosevelto 
tiems mokytis lietuviškai. 'P^Riką. Jis nusikratėdau- 
Taipgi ir lietuviškai kalban- 10 Priesm^U Jam dejuo
tieji galės iš jos mokytis an- j kratų kongresmanų. 
gliškai. Tą knygą parašė 
Dr. J. J. Kaškiaučius. Tiki
mės, kad ta senai laukiama 
knyga bus gatava prieš Ka
lėdas.

\ « . ■■■■■■■■ ■ .. . 5

Didžiojo New Yorko apy
linkės biznieriai ir profesio
nalai šiemet parodė didesnį 
nuoširdumą dienraščiui 
“Laisvei” negu bent kada 
anksčiau. Į koncerto pro- 
gramos knygelę pasiskelbi- |" 1̂etoiam7fronte graikai 
mų gavome uz arti sesis §iek tiek itraukė at t 
Šimtus dolerių. Puiki mate- nuo ital 1 užtat šiaurinV 
riale parama, bet kartu ji fronte .^j nustQmg 
yra ir svarbi morale para-' 
ma.

Washington
nio rinkimuose demokratų 
kandidatai į. gubernatorius 
laimėjo šešiolikoje valstijų, 
o republikonai — dešimtyje. 
Kitose aštuoniose Valstijose

GRAIKAI VIENUR TRAUKIA. 
SI NUO ITALŲ, KITUR

Tik Pažangūs Darbiečiai Lai
mėjo N. Y. Rinkimuose

* *

New York.x— Pažangunų 
Komitetas Ątbudavot Ame
rikos Darbo ■ Partiją ; šiltai 
sveikina išrinkimą Vito 
Marcantonio. į Jungtinių

Rooseveltas Laimė

nušovė 4 vokiečių orlaivius, s_t°yyk]as> švyturius, prieš- 
o vokiečiai nukirto tiek pat l^tuvines kanuoles įvai- 
anglų orlaivių.

Paskutiniu žygiu priešo 
bombininkai Londone, be 
kitko, apardė vieną gaisri
ninkų stotį ir vieną polici
jos stotį, kur užmušė kelis 
policininkus; i š s p r o gdino 
vieną slėptuvę (kur žmonės 
buvo suėję apsaugai nuo 
oro bombų); prakirto dide
lį geso vamzdį; sunaikino 
eilę gyvenamų namų ir biz
nio vietų. Šiaip gi vokiečių 
orlaiviai daugiausia nuosto

liui padarė Liverpooliui ir 
... i , _ . v._ . Southamptonui. Bet žmonių

linkimuose, Roma. Italija nuziun, nedaug jie užmušę bei

riuose miestuose ir atakavo 
pakrantines vokiečių ka- 
nuoles prie jūrų siaurumos, 
vadinamos Anglų Kanalu.

Italai; Vokiečiai ir
jo 468 Rinkikus, o Japonai Bijo Karo iš

Willkie tik 63 Roosevelto Pusės

ANGLŲ DŽIAUGSMAS 
DĖLEI ROOSEVELTO
London. — Anglijos laik

raščiai labai džiaugias, kad 
Rooseveltas išrinktas tre
čiai prezidentystei. “Eve
ning News” rašo: “Kiekvie
nas balsas paduotas už Roo
seveltą, tai balsas prieš Hit
lerį.” Kai kurie Londono po
litikai vadina Rooseveltą 
“Amerikos Churchiiliu.” O 
Churchillis yra Anglijos mi
nisteris pirmininkas.

Valstijų kongresmanus'ir J. l 'Antmdienio v , iahliea
E. Zimmerio į New YorkO PaSal patikrintas skaitlines, kąd . Rooseveltas, laimėjęs sužeide. ~ '

jjgUįtik kS®i™• wll,-|ž Raš tojas
darbiecių laimėjimas: dėsi- Kie |Kaią pnes liaują ir voKie c . .
nieji nepravedė nė vieno ' Bet dar nevisi balsai pa- tiją. Dreiser oVeiKina dOVietUS
savo kandidato šiuose rinki- tikrinti, ir įžiūrima, kad už

STUMIA JUOS ATGAL valstijos seimelį. Komitetas‘prezidentas Rooseveltas ga- rinkimus trečiam terminui,
UJŲimn JUVU OJ* U/T U J t knL,nn « W411 T., 17^1^4-44 4

( Graikai Praneš^:
Athenai, lapkr. 7. —Grai- 

1 kai paėmė į nelaisvę 1,000 
italų ties Florina - Kastoria 
ir pagrobė 13 italų kanuo- 
lių ir 32 kulkasvaidžius.

italus jau 20 mylių gilyn į 
Albaniją.

Antradie-
Italų Pranešimas:

Roma, lapkr. 7. — Italai 
žygiuoja pirmyn arčiau Ja
ninos; be kitko, jie per- 
sigrūmė per Kalamas upę, 

dar nežinia, kaitrų kandida-|5 iki 15 mylių Graikijos pu
tai išrinkti gttbėrrfatoriais. sėje. Italai dar tik pradeda 

Illinojuj valstijinius rin- didesnę ofensyvą prieš grai
kinis laimėjo republikonai. kus.

muose. Rooseveltą bus balsavę 5 iki Berlin. — Kad Roosevel- New York. — Žymiausias 
6 milionų piliečių daugiau tas vėl išrinktas prezidentu, Amerikos rašytojas Theo- 
kaip už Willkie. j tai vokiečiai bijo, kad Ame- dore Dreiser per Daily

i Pasirodo, kad Roose vėl- rikos armija bus atsiųsta Worker sveikina Sovietų 
i tas laimėjo ir New Jersey karan prieš Vokietiją. Sąjungą jos 23-jų metų su-

--------  jkaktyje; išreiškia pagarbą 
Tokio. — Japonija nusi- taikiai jos pažangai ir so-

Rado $2,000,000 Pas 
Mussolinio Agentą

Mexico City. — Meksikos valstijoj ir gauna iš jos 16 
muitų vyriausybė buvo su- prezidentinių rinkikų. Vi- 
laikius Italijos ambasado- soje šalyje Rooseveltas lai- vylus Roosevelto išrinkimu cialiam teisingumui ir nu- 
riaus pasiuntinį iš Jungti-mėjo 468 rinkikus, o Willkie trečiai prezidento tarnybai, mato, jog neužilgo ateisiąs 
nių Valstijų ir rado pas jį 63. 
du milionus dolerių ameri
kiniais pinigais. Dėl to stip
riai užprotestavo Italijos gių vokiečiai lakūnai per Japoniją, 
atstovas Meksikoje, ir mek- dieną nušovė žemyn 23 an- 
sikiečių valdžia sugrąžino glų orlaivius, o savo prara- 
pinigus ir atsiprašė. ’do tik šešis, kaip praneša Athenai.— Graikai džiau- London, lapkr. 7. — An-

Nužiūrima, kad šie pini- vokiečių komanda, 
gai skiriami Mussolinio-Hit- — 
lerio propagandai Ameri- ORAS 
•koje. T ’

23-JŲ METŲ SUKAKTYJE 
' SOVIETAI PATVIRTINA SA

VO TAIKOS POLITIKĄ

gai skiriami Mussolinio-Hit

Maskva. — Iškilmingai 
minint 23-jų metų sukaktį 
nuo socialistinės - sovietinės 
revoliucijos, Michailas Kali
ninas, pirmininkas Aukš
čiausio Sovieto prezidiumo, 
pasakė kalbą, kurioj pabrė
žė, jog Sovietai tvirtai vyk
do taikos politiką ir “laiko
si nuošaliai nuo Europos 
karo, kuris jau apima ir 
Balkanus.”

giasi, kad Rooseveltas vėl glai praneša, kad šiandien' Kalininas, be kitko, nuro- * 
išrinktas pfėzidentu; jie ti- ir vakar jie nušovę 6 vokie- dė į -SoyįBĮtų pramonės au- 

~~ Šį penktadienį kisį Ąnlėrįkjjs pagalbos,čių orlaivius, o vokiečiai — girną ir didėjimą kolektyvių 
giedra ir šalčiau. " 'prieš Italija ir Vokietiją. 4 anglų orlaivius. ūkių našumo.

Berlin. — Paskutiniu

Į Japonų spauda spėja; kad laikas, kad ir “Amerika su- 
’ dabar jis įgavo daugiau .žinos teisybę” apie Sovietų 

žy- drąsos išštot karan prieš fšalį ir “draugiškai bendra
darbiaus” su Sovietų Sąjun
ga.
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Prezidentas Rooseveltas ir Vėl 
Prezidentas

Kaip ir buvo tikėtasi, prez. Roosevel
tas tapo išrinktas Jungtinių Valstijų pre
zidentu trečiam terminui. Tai yra pir
mas tokis įvykis mūsų krašto istorijoje.

Prezidentas Rooseveltas išrinktas di
dele balsų dauguma, nors, reikia pasa
kyti, ir republikonų kandidatas p. Will- 
kie šiais rinkimais pasirodė kur kas stip
riau, negu p. Landonas 1936 metais.

Kodėl Rooseveltas laimėjo preziden
tystę? Vyriausiai todėl, kad jis yra pra
vedęs krašte reformų, naudingų plačio- 
siom darbo žmonių masėm. Nors su jo 
užsienine politika daugelis žmonių—dar
bo žmonių—ir galėjo nesutikti, bet ka
dangi jis prieš kelis metus yra pravedęs 
gerų jiems reformų namieje, tai jie ir 
padavė vėl už jį savo balsus, bijodami, 
kad, išrinkus Willkie, pastarasis tąsias 
reformas gali panaikinti.

Jei Willkie būtų išstojęs su nauja, skir
tinga užsienio politika, jei jis, sakysime, 
reikale karo būtų turėjęs skirtingą nuo 

'prez. Roosevelto nusistatymą, tuomet, 
aišku, jis būtų galėjęs patraukti savo pu
sėn daugiau balsuotoju Bet jis to nepa
darė. Jis visur pamatiniai sutiko su pre
zidento Roosevelto nusistatymu, tik vis 
pabrėžė, būk jis geniau tą padarytų,— 
jis daugiau duotų Anglijai pagalbos, jis 
daugiau išleistų krašto ginklavimuisi pi
nigų, etc., etc.,—negu prezidentas Roo
seveltas.

Kitas nerimtas ir naivus republikonų 
partijos kovos būdas prieš prez. Roose- 
veltą tai buvo tas: “Rooseveltas—komu
nistas,” “Rooseveltas—Stalino draugas,” 
“Rooseveltas — radikalų gynėjas,” etc., 
etc. Republikonai skelbė šias nesąmones, 
tarytum tikrą tiesą, tikėdamiesi, kad tuo- 
mi jie atbaidys darbo žmones nuo Roo
sevelto. Bet jie klydo.

Reikia pasakyti, kad ir lietuviški abla- 
vukai—republikonų prieteliai—tokias ne
sąmones kartojo per radiją ir svetainėse.

Radikalizmu, komunizmu šiandien Am
erikos darbo žmonių jau nebenugąsdinsi. 
Tą gerai parodė republikonų “kritika” 
prezidentui Rooseveltui šiuose rinkimuo
se.

Kokios politikos prezidentas Roosevel- 
. tas laikysis per sekamus ketveris me
tus,—liekasi palaukti ir pamatyti.

Kiek tai liečia mūsų dienraštį, tai ga
lime tiek pasakyti: Kiekvieną naudingą 
darbo žmonėms ir visam kraštui žygį, 
kurį prez. Roosevelto administracija pa
darė praeityje, mes rėmėme ir gynėme. 
Mes tą darysime ir ateityje. Mes tik no
rime, kad turėtume ką ginti, kad tokių 
žygių administracija padarytų. O kiek
vieną administracijos žygį, kuris, mūsų 
nuomone, nei darbo žmonėms, nei visam 
kraštui netiko, mes kritikavome ir žada
me tą patį dairyti ateityje.

Mūsų vyriausias troškimas yra tas, 
kad prezidentas Rooseveltas išlaikytų 
mūsų kraštą taikoje, kad jis išpildytų sa
vo duotuosius rinkiminėje kampanijoje 
prižadus. Mes trokštame, kad nedarbas 
būtų panaikintas, kad demokratija būtų 
išlaikyta,* kad visiems Amerikos darbo 
žmonėms gražesnis ir šviesesnis gyveni
mas būtų garantuotas.

ft* v Mes puikiai žinpme, kad to trokšta 
B. milžiniška Amerikos žmonių dauguma; į 
ft to trokšta ir tie milijonai žmonių, kurie , 
ft. padavė savo balsus pereitą antradienį už 
ftv prezidentą’Roose veltą.

Darbo Dvasia, Mokslo Dvasia ...
Pradedant naujuosius mokslo metus 

Lietuvoje, aukščiausios tarybos prezidiu
mo pirmininkas, Justas Paleckis, pasakė . 
mokinių šventėje Kaune prakalbą. Že
miau paduosime tūlas tos prakalbos iš
traukas, kurios yra labai įdomios, nes 
parodo, ko tarybų Lietuvos vyriausybė 
siekia mokslo srityje. Justas Paleckis 
sakė:

“Ligšiol jūs augot ir gyvenot tos bur
žuazinės Lietuvos sąlygose, kuri stengė
si daugiau garbinti senovę, idealizuoti 
praeitį, apsiausti liaudį atsilikusių pažiū
rų ir prietarų atmosfera. Jūs dažniausiai 
girdėdavo! mintis, kad, girdi, taip buvo 
jau nuo senovės, taip ir bus toliau. Buvo 
ponai, kurie viešpatauja ir kurių reikia 
klausyti, buvo vargšai, kuriems lemta 
vargti ir lenktis prieš ponus, taip ir turi 
pasilikti. Buvo sakoma, kad tautoms lem
ta laikas nuo laiko kariauti4r viena kitą 
naikinti, taip ir turi pasilikti, tokią .jau 
dievų valia, toks jau likimas. Jums buvo 
nutylima apie tai, kad yra kitos pažiM-j 
ros, kad yra žmonės, kurie kovoja už še-j 
nųjų pažiūrų ir prietarų sugriovimą, kad' 
yra mokslas, socializmo mokslas, kuris 
iškelia reikalą siekti pasaulio pertvarky
mo, netikusių reiškinių pašalinimo.

“Dabar Lietuva nauja, socialistinė, da
bar Lietuva yra jau didžiosios darbo 
žmonių tėvynės Tarybų Socialistinių Res
publikų Sąjungos dalis. Dabar mūsų Ta
rybų Lietuvoje plačiai skelbiamos socia
listinio mokslo idėjos, kurios sako, kad 
darbo žmonės neprivalo aklai likimo va
liai pasiduoti, bet patys turi kurti savo li
kimą ir tvarkyti savo gyvenimą, patys 
turi sąmoningą! eiti prie to, kad kur bu
vo bloga—būtų gera, kur buvo tamsu, 
ten pasidarytų šviesu. Buržuazinė Lietu
va buvo silpnas, blaškomas, stumdomas 

. ir mėtomas imperialistų politikos žaislas, 
o Lietuvos žmonės jautėsi likimo ir sa
vanaudiškų ponų' ir kapitalistų įgeidžių 
žaisleliu. O Tarybų Socialistinė Lietuva 
yra tvirta, nepalaužiama didžiosios bro
liškų Tarybų Respublikų Sąjungos lygia
teisis narys. Socialistinės Tarybų Lietu
vos darbo žmonės yra paėmę savo liki
mą į savo rankas, jie tvarkosi be ponų, 
be dvarininkų, be kapitalistų__

“Tarybų Sąjunga, Internacionalas, 
raudonoji vėliava, komunizmas—tai bai
sūs žodžiai tiems, kurie pas mus norėjo, 
o kitur ir dabar tebenori pasaulio pa
žangą sulaikyti, arba net pasukti gyve
nimą atgal. Mums tai brangūs ir mieli 
žodžiai, mūsų šviesiojo ateities kelio gai
rės. Ir juo labiau mes tų žodžių reikšmę 
ir prasmę suprasim, .juo labiau įsigilin- 
sim, tuo artimesni jie mums bus, nes tai 
darbo žmonių kovų, laimėjimų ir vilties 
šūkiai, už kuriuos darbo žmonės yra 
taip daug ir sunkiai kovoję, jokių aukų 
nesigailėję.

“Taigi, Lietuva buvo vienas tų kraštų, 
kurie stabdė tikrosios pažangos plitimą, 
o dabar Lietuva, kaip Tarybų Socialisti
nė Respublika, yra prisidėjusi prie tų 
kraštų, kurie eina pasaulio keitimo ir ge
rinimo kovos priešakyje. Tai didi garbė 
būti šios didžiosios kovos priešakinėse ei • 
lėse, bet ir didi pareiga ir atsakomybė 
tenka mums, kaip tos kovos dalyviams. 
Pirmiausia, reikia pasiruošti išugdyti 
aukštą savo uždavinių supratimą. Tam 
reikia mokytis, daug mokytis ir gerai 
mokytis. Tad ne be reikalo Tarybų Lie
tuva daug plačiau atidaro savo mokyklų 
duris, negu buvusioji buržuazinė Lietu
va, kuri mokslo, ir žmonių susipratimo 
bijojo. Tarybų Lietuvoje jau panaikintas 
mokestis už mokslą visose mokyklos#, 
taigi pašalinta svarbi kliūtis mokslui pa • 
siekti. Bus rūpinamasi, kad pradžios mo- | 
kyklose mokiniai išeitų visą kursą, o ne- i 
bėgtų iš mokyklos vieną kitą žiemą išėję ' 
ir nieko pagrindiniai neišmokę. Žinoma, 
pradžioje daug sunkumų dar yra, nega
lima staigiai visų reikalingų mokyklų na
mų pastatyti, nei mokytojų paruošti. Bet 1 
einama prie to, kad kuo greičiausiai visi* < 
mokslo metų vaikai būtų mokyklų šuo- j 
luose. Visa darbo liaudis, visa visuomenė, i 
šokinių tėvai turėtų ateiti į pagalbą ir 
švietimo įstaigoms padėti atlikti tuos už > 
simojimus mokslo srityje. Atminkit, kad 
išaugusiam jau sunku mokytis, tad mo
kyklos amžiuje esantiems reikia suteikti 
visas galimybes savo laiką išnaudoti 
mokslui, kad nereikėtų išaugus grįžti į 
mokyklos suolą, ką, vis dėlto, teks daryti 
daugeliui, kurie pereitais laikais mokslo je turės tarpti draugiškumo ir solidaru* 
pagrindų neįsigijo. : mo dvasia, tvirtesnieji turi paskatinti.

Penkfadien., Lapkričio 8, 1910

"LAISVĖS" VAJUS Nepaisykime Audros, Žaibo ir Graustinio 
Irkluodami Gy veninio gįg prie 

Duosnesnes Ateities
—■■■■■■■ .i ■■■ ■ ■ — i *j

. }..---------- ,----------
Žemiau telpąs laiškelis gaus. Mat, aš iš Lietuvos 

yra E vos Žvįngilienės, Je- penkiasdešimt , metų, todėl 
wett City, Conn. Kas yra meldžiu jūsų surast kokį 
E. Žvingilienė? :■ Ar reikia skaitytoją ir užrašyt “Lai- 
daug aiškinti? Tai moteriš- svę”. 
kė, kuri su savo vyru, An
tanu Žvingilu, įsteigė “Ke-' kuriam Lietuvos kampe su- 
leivį” ir jį per tūlą laiką rasite tą naują ‘Laisvės’ 
leido. Abu Žvingilai gyvi ir( skaitytoją. Gal tą darbą ge- 
dabar gyvena ant farmosIriausiai atliks R. Mizara, 
Conn, valstijoje. Jie gyvena nes jis žinos, kokią draugi- 
ten su savo šeima (A Žvin- ją ar šiaip ypat.ą, kuriam 
gilas dažnai pabuvoja So. pasiųst.
Bostone). Nors jie jau seni i “Su pagarba, 
amžiumi, daug dirbę ap- ’ d

99

“Man nedaro skirtumo,

Eva žvingilas”

i

Staigus pakeitimas iš pa-jti, it perkūno ’trenkti ir 
grindų socialio gyvenimo apglusinti siunčia prakeiki- 
santvarkos vienoj ar kitoj: mą ant galvų savo brolių ir 
valstybėj sujaudina, su- sesių! Ar tai ne sarmata? 
griaudina ir neretai prive
da prie ekscesų tarp savų laikotarpis (1906-8 m.), ka- 
piliečių. Nestebėtina, kad da rašytojas šių žodžių Chi- 
įvykus permaina

cXlIlZ/JLUliii, vlcxllg, liuuę dp’ . ura

švietos srityje, pavargę, ta-! Vadinasi, draugė Žvingi-
v čiau su “Laisve” ryšių ne-. lienė savo, kaipo skaityto-

nutraukia.. . Priešingai, t ,............
ryšiai su mūsų dienraščiu! Ji prisiuntė aštuonis dole-! p^uli'
visuomet buvo ir yra drau-1 rius, kad už juos mes siun- p b

jų jos, pareigą pilnai išpildė. :blagk

giški ir gražūs.
Paskaitykite: t į ' .

“Gerbiami ‘Laisvės’ 
Leidėjai:

“Aš gavau jūsų laišką, 
kad jūs nežinote, kad tie as
tuoni doleriai. Mat, dabar 
‘Laisvės’ vajus, reikia gaut 
nors po vieną naują skaity
toją, tai aš ir pasiunčiau aš
tuonis dolerius dėl naujo 
skaitytojo į Lietuvą, bet ne
žinau antrašo jokio žmo-

Man prisimena trumpas

įvykus permaina santvar-jcagoje ėjo pareigas Health 
kos socialio gyvenimo Lie- Inspector for Foreign Mol 
tuvoje iššaukė didelį sujau-Thers. Tai buvo laikotarpis 
dinimą jos piliečių ne tik dramos ir komedijos. Čia 
valstybės ribose, bet ir tarp širdis tavo verkia ir 

’1 lįetuvių tautos narių, iš- ašarų akysna negali sulai- 
po visą plačiąjį kyti, ir čia ciniškas juokas 

i apima. Bet apie tai atpasa- 
Tokie staigūs pagrindi- kosiu kitą syk. Čia man rū- 

niai perversmai socialio gy- pi prablaivinti socializmo 
venimo santvarkoj, atsitin-; idėjos skiepyto jus.

tinėtume “L.” prenumeratą
Lietuvon. .

gražus pavyzdis ki-\ kįekvienoj valStybėj, ku- Kurlink gerbiamieji sta- 
tiems musų skaitytojams, b . n/rp;~rinaiL . - o gulamieji, sra

Tiesa ian vfaa pūp mūmi 110S' auKstieP pareigūnai,tot gaires? Tiek metų dar- v /-J v. . U atitolsta ar užmiršta plačią- bavotės ugdėt gaivinot vil- skaitytoju tą pačią pareigą .... ' .,. v. uaxuics, uguci, gdivnwi vn
1 yra atlikę. Grbit paskelbsi. slas ™ses ®av? Plllec^ ar M duosnesnio rytojaus su- 
me iuiu vardus. pavaldinių. Be kovos, is pa- laukti, kėlėt iš peties ir

Dabar paskaitykite, kaip1^11^.™0. ?r nūelaširdys-^uo širdies plačiąsias ma- 
stovi mūsų vajininkai. Kiek-ite?’ _val?tybes aukštieji pa- ses žmonių į aukštesnį laip- 
vienam pirmiausiai mesis į^igunai reformų, vedancių|tą kūrybinės kultūros ir ka- 
akis draugės Žukauskienės! p.ne Serbuvl° plačiosios ma-da toji masė žmonių jūsų 
vardas—jis stovi pačiame1 ses žmonių, nejykdo.. Kori paklausė ir įgyvendino sa- 
viršuje.

ri?s\ aukštieji pareigūnai,tot gaires? Tiek metų dar- 

sias masės savo piliečių ar tį duosnesnio rytojaus su- 
pavaldinių. Be kovos, iš pa- laukti, kėlėt iš peties ir

K. Žukauskienė, Newark, N. J............
K. čiurlis, Bayonne, N. J........... .........
P. Bokas, Waterbury, Conn.............. .
J. Bakšys, Worcester, Mass. • •...........
J. jP. Martin, Pittsburgh, Pa.................
Philadelphijos Vajininkai ....................
S. Tvarijonas, Detroit, Mich. ....... 
S. Petchulis, Mar Lin, Pa....... ..........
J. Matačiūnas, Paterson, N. J. 
G. Shimaitis, Montello, Mass.................
P. žirgulis, Rochester, N. Y................
Great Neck Vajininkai........................
J. Mockaitis, Bridgeport, Conn............
Baltimores Draugų Kolektyvas......... •
A. Klimas, Hartford, Conn.........:..‘..
F. Abekas, Chicago, Ill......... .
J. Rudman, New Haven, Conn..........  .
ALDLD 20 kp. Binghamton, N. Y........
Grand Rapids Vajininkai....................
A. Gudzin, Schenectady, N. Y.............
B. E. Sinkevičienė, Easton, Pa.......
A. Balčiūnas, Brooklyn, N. Y.............
F. Gervickas, Athol, Mass.....................
J. Burbą, So. Boston, Mass.......... .
Math. Senkus, Greenfield, Mass.........
F. Wilkas, Wilmerding, Pa.......;...........
J. Ramanauskas, Minersville, Pa.........

A. Bakanauskas, Portland, Me..............
A. Sabulienė, So. Boston, Mass............
J. Mazurka, Worcester, Mass................
K. Romikaitis, Reading, Pa..................
J. Grybas, Norwood, Mass....................
J. Kalvelis, Bridgewater, Mass.............
S. Mažeikienė, Cleveland, Ohio • •-----
J. Žilinskas, Lewiston, Me.....................
S. Penkauskas, P. Tamašauskas, 
4-rių Kolonijų Kapitonai....................
J. Kazlauskas, Hartford, Conn. 
P. Šlekaitis, Scranton, Pa. .................. .
A. Evans, Rochester, N. Y. ................
P. Šlajus, Chester, Pa. ................. .........
ALDLD 136 kp., Harrison, N. J. .........
J. Urbon, Pittsburgh, Pa. .....................
S. Puidokas, Rumford, Me...-...............
W. Naruševičius, Kenosha, Wis. ......
K. Kuzmickas, Harrison, N. į................
A. Valinchus, Pittston, Pa. u•• • • 
S. Mason, New Haven, Conn.......... 
J. B. Yusaitis, Bridgeport, Conn. ..... 
S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa......... 
M, Valenta, Cleveland, Ohio • -------
A. Pipiras, Pittsburgh, Pa; ..................
E. čeikienė, S. Boston, Mass...........• •..
L. Pruseika, Chicago, Ill.........'.------- - -
Mary Siekis, Gardner, Mass.... •.........
A. Lipčius, Eddystone, Pa.... ........ .
J. V. Stankevičius, Wilkes-Barre, Pa.........22
J. Gaidis, Maynard, Mass............ • •...............21
V. Turauskas, Schuylkill Haven, Pa.......... 10
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viena gali užtikrinti gerus vaisius ir pa
sisekimą. Jei būdavo seniau “klasės did
vyriai”, siautikai ir pramuštgalviai, tai 
dabar tą nuotaiką reikia naikinti, o ri
kiuotis pagal tuos, kurie geriau mokosi, 
yra uolesni, darbštesni. Toliau, mokyklo-pagrindų neįsigijo.

“Nauja dvasia tegu įsikuria socialist!- ;. pagelbėti silpnesniesiems, kelti savo kla - 
nėję Lietuvos mokykloje. •Pirmiausiai’— - sės garbę, kovoti dėl pirmumo ir pažam 
darbo dvasia, mokslo dvasia, nes tik ji gos. Taip paturi tarpti tautinio sugyve
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ką pasiekti—turi kovoti!
Kapitalistinėj sistemoj' munizmo tvarką, kur sus- 

tvarkymos, kuo aukščiau pa-! tabdė žmogaus-žmogumi iš 
kyla kūrybiniais kultūros naudojimą, tai jūs siunčiat 
laiptais jos piliečiai, tuo pla-iant įkūnytojų pra- 
tesnės masės žmonių leng- keiksmą! 
viau gyvena.

Mano atminime, dar tik 
50 metų tam atgal, “God 
bless America,” Dėdės Ša
mo zemeje uaioiauoivcv, 
bjauriausiose ir sunkiau
siose . sąlygose buvo atsidū-' 
rus išeivija. Negana, kad 
buvo pajuokiama, niekina
ma, bet stačiai vergais lai
koma ir spardoma. Fabri-1 
kuose, skerdyklose, ką^yklo-^ 
sė, išeitis,' darbininkas bų^ 
vo neapsaugotas nuo suza-Į 
lojimo kūno ir neretai mir
tinai. Niekas apie tai sau 
galvos neskaudino, kad pa
gerinus sąlygas darbo. Šian
dien pamiršta eksplozijos 
kasyklose, kur ant syk 
šimtais darbininkų žūdavo 
ir nieks tavęs neapgailesta
vo. Lai sau verkia, vaitoja 
našlės motinos su našlai
čiais, likusiais vaikais.

Prisimink tik Chicago j e 
Pullmano streiką, prisimink 
Penn-jos Carnegie Steel 
Works streiką, pasiskai
tyk Upton Sinclairo “Rais
tą” ir tt., o suprasi, ką tu
rėjo pergyventi pirmieji at
eiviai, kad tau žmoniškes
nes sąlygas gyvenimo su
kurti.

Tarp Amerikos lietuvių 
socializmo idėjos buvo skie
pijamos per 40 metų ir kada 
Lietuvoje įsikūnijo socializ-

vo namuosna socializmo-ko-

šešiasdešimts ir keturios 
tautos, tautelės ir gentės 
klajoklių pasidavė vieni ki
tiems rankas, sudarydami 

v _. • , į 197 milionų skaitlinę gyven-zemeie baisiausiose,' . . ■ .J tojų ir nutarė gyventi socia-
i lizmo - komunižmo pagrin
dais. Ir jūs, vieton ateiti 
talkon ir pagelbėti įgyven- 

' -dinti, keliat riaušes, skiepi
jai nepasitikėjimą, kursto t 
prie ekscesų.

^TąL skaudu! Motuįė,. Lie
tuva,'Apsieis ir be jūsųl^Jū- 

i su šventenybė” ir “Jūsų Ek- 
selencijos.”-r-

Dr. A. L. Graičūnas.

ŠYPSENOS
no Kaip Anam Buvo?”
Eilinis Kupė, prisiartinęs 

prie jauno kareivio Pumpučio, 
kuris valgė iš namų atvežtos 
dešros gabalą, sako:

—Duok man šią dešrą, nes 
bus kaip ir anam, kad buvo.

Persigandęs j. kar. Pumpu
tis kyštelėjo Kupei šitą deš- 
rigalj ir užklausė Kūpės:

—O kaip anam buvo?
—Jis irgi man savo dešrą 

atidavė. . .

Geras Pak&italas
Jauna mergina užeina į 

knygyną ir paklausia:
—Ar neturit knygos, “Kaip 

patikti vyrui?”
—Tokios neturime, bet

. .. . šom pirkti “Virėją”, ji ----
mas, tai mūsų lietuvių SO" reikalui tikrai atstos jūsų pra- 
bializmo idėjos skiepytojai,! šomąją.
vieton džiaugtis ir džiūgau-l (Surankiota)

pra
tarti

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Gerbiamas “Laisvės”
Redakcija:—

gaut “old pension”. Buvau 
nuėjęs į ofisą, tai jie mane 
išklausinėjo ir pasakė, kad

Prašau atsakyti arba pa- aš negaliu gaut “old pen- 
aiškinti man sekantį klausi- i sion” todėl, kad šeimyna 
mą per dienraštį. jmano dirba ir kad aš turiu

Aš esu 65 metų amžiaus, Į “Insurance Policy.”
esu U. S. pilietis ir noriu, Taigi norėčiau žinot, ko- 

ikios yra tiesos, kad gaut 
i “old pension” ? Iš anksto ta- 
______  M. K.

nimo dvasia, nes mokyklose mokysis įvai 
rių tautų jaunimas, tad iš mokyklos suo-. riu ačiū.

* lo tegu auga visų mūsų tautybių drau
gyste. Atminkit, kad mūsų mokyklos 
perpildytos ir klasėse nepaprastai daug 
mokinių, tad mokytojo darbas labai sun
kus. Mokiniai turi mokytoja ns darbą pa

v .Atsakymas
Taip Valdininkai išaiškina 

Senatvės Pagalbos įstaty- 
imą. DeKvišb ko galėtumėte 

lengvinti, patys palaikydami griežtą dis- j pasiteirAtoi pas advokatą, 
cipliną, patys padėti sudrausti nedraus- į ką jis pasakytų, ar galima 
minguosiusj juos draugiškai perspėti, o valdžią priverst jums duoti 
reikalui esant ir pasmerkti.” << pensiją ar ne.reikalui esant ir pasmerkti.



fNuplikusios Pelės iš Naujo 
Plaukais Apželdintos

fl

Daktaras D. W. Wooley 
savo tyrinėjimais Rockefel
ler™ Institute padarė atra
dimą, kuris bus įdomus plin- 
kantiem arba plikiem žmo
nėm.

Dr. Wooley per tam tikrą 
laiką maitino jaunas, dar 
neužaugusias baltąsias pe
les šitokiu, rodos, neblogu 
maistu: apvalytu kaseinu 
(pamatine sūrio dalim), iš
trauka iš mielių, žuvų ke
penų aliejum, viena cukri
ne medžiaga ir vitaminu B, 
turinčiu keturias svarbią
sias dalis, tame skaičiuje ir 
vadinamą “gyvybės rūkštį” 
(pantothenišką rūkštį). Ir 
kas pasirodė? Taip maiti
namos peliukės neaugo ir 
jų kūnai grynai nupliko, 
nors ant galvų ir uodegų li
ko gana plaukų.

Kai paskui jis pradėjo tas |ma>

yra. tokios pat medžiagos 
vadinamos phytin’u (o tai 
yra druska inositolio fosfo
rinės rūkšties).

Phytinas bei inositolis ir 
pasirodė atauginto jais plau
kų ant nuplikusių pelių kū
nų. Jis greičiausia veikia, 
kada būna duodamas pli
kom pelėm grynas, ištrauk
tas iš kepenų bei grūdų ir 
chemiškai apvalytas.

Dėl to yra daroma pasta
ba, jog tais bandymais dar 
neįrodyta, kad plikagalvis 
žmogus su phytino bei inosi
tolio -receptu galėtų atau
gini sau plaukus ant galvos. 
Nes ir pelėm šios medžiagos 
tik ant kūnų atželdė plau-

Be to, pelės nėra žmo- ■kus.
nes.

v
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pagaminta WPA darbininku, 
pinigų skirti WPA

26 akrų žaislavietč Queensbridge, New Yorke, 
Štai kodėl WPA šalininkai sako, kad reikalinga juo daugiau 
projektams, nes iš tų pinigų galima pagražinti miestai, ypačiai lūšnynai.
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100 Milionų Metų Senumo 
Perlai-Jų Istorija

Kansas valstijos vakari
nėje dalyje andai buvo at
kasta 50 seniausių iki šiol 
perlų toje vietoje, kuri 100 
milionų metų atgal sudarė 
jūros dugną. Tai ir šie per
lai yra tokio ar dar senesnio 
amžiaus, kaip sprendžia 
Smithsono Instituto moks
lininkai Washingtone, ku
rie dabar tyrinėja tuos per
lus.

Per milionus~metų' būda
mi žemėje-smėlyje, šie per
lai prarado skaistų baltą 
žvilgėjimą. Dabar jie gelsvi

tenka į vidurius kruopelė 
smėlio; tatai erzina gyvūnė
lio vidurius, ir jie išduoda 
savotiškus syvus, kurie 
plaukia į erzinamą vietą. 
Syvai yra tokios rūšies, kad 
jie sukietėja aplink smėlio 
kruopelę; ir taip tęsiasi, kol 
apie ją, kaip apie branduolį, 
užauga tam tikro dydžio 
perlas.

Jeigu į oisterio vidurius 
įsibriauja koks parazitas, 
viduriai taipgi siunčia ten 
tokius syvus ir visomis pu
sėmis atitveria parazitą. Tai 
ir čia panašiai budavojasi 
perlas.Nauji perlai, kuriais puo

šiasi ponios, yra užaugę 
oisterių viduriuose. O anie 
šimto milionų metų perlai 
susidarę panašiuose kaip 
oisteriai, tik daug stambes
niuose jūrų gyviuose. Tie 
gyviai jau seniai išnykę, tik 
jų kiautai randami žemės 
sluoksniuose, kurie gilioje 
senovėje (vadinamoje krei
dinėje gadynėje) buvo jū
ros dugne. Z

Perlo “Giminias”
Kaip gi abelnai susidaro 

perlas oisterio viduriuose? 
Jis ten gali atsirast vienu 
iš sekamų būdų:

Pro oisterio kiautus pa-

Japonai, chinai ir filipi- 
nai nuo senų senovės žinojo, 
kad įterpus erzinančią ,žvy? 1 
ro bei smėlio kruopelę į 
oisterio vidurius, jis dažnai 
būna priverstas augint sa
vyje perlą.

Nerūdyjąs Plie

Perša Džiovint Raudonąsias Mariasantros pusės pastebi- 
jog einant vyrams se- 
pas juos ir ant kūnų 

mažėja
nyn
paprastai retėja ir 
plaukai (gyvplaukiai), o ne 
vien tik ant galvų.

Šiaip ar taip, vis tiek at
rodo, kad daktaro Wooley’o 

jos buvo maitinamos kvie-1 tyrimai galės patarnaut 
čiais ir tūlais kitais grūdais.! sprendimui klausimų: ko- 

Cheminius tyrimus beda- dėl žmonės plinka? kaip su
rydamas dr. Wooley atrado,, laikyt plikimą, o gal ir iš 
jog kaip kepenyse, taip ir’naujo atželdint plaukus ant 
nesudarkytuose g r ū d u ose'galvos? —J. C. K.

pačias peliukes šert kepeni
mis, jos vėl plaukais apžėlė 
ir ėmė normaliai augti.

Tos peliukės taipgi atga
vo plaukus ant kūnų ir iš 
naujo pradėjo augti, kada

Didelių Aukščių Liga Mirtinai Pavojinga 
Kairiniams Lakūnams

Pakilus skraidytojui i di-|sumanymai: 1) iš stipraus 
delius, stratosferos aukš- metalo subudavot lakūno 
čiu4 kartais atsiranda sa-

' votiška liga, vadinama
“bends” ar aero-emoboliz- 
mas. Lakūną suima smar
kūs skausmai; jis įpuola į

kambarėlį ir taip aklinai jį 
uždaryt, kad jame pasiliktų 
toks pats oro spaudimas 
kaip ant žemės; 2) įtaisyt 

___ t lakūnui apvalkalą panašų į 
nusiminimą ir sykiu jį už- jūrų narūnų “varpą,” kad 
gula stiprus snaudulys; kai tas apvalkalas aklinai ap- 
kada lakūnas praranda ir gaubtų lakūno galvą ir visą 
sąmonę. Tai todėl, kad to-j jį abelnai, ir šitaip apsau- 
kiuose dideliuose aukščiuose ■ gotų lakūną nuo oro spau- 
labai sumažėja oro spaudi-! dim(į permainų.
mas. Pavyzdžiui, kai lakū
nas iškyla 80 tūkstančių 
pėdų aukštyn, ten oro spau
dimas nupuola iki vieno 
ketvirtadalio iš viso, paly
ginus su oro spaudimu ant 
žemės.

Vienas iš tos ligos ženklų, 
tai kad po oda atsiranda ne
dideli sutinimai ar mažiu
kai burbuliukai su azotu 
(nitrogenu) juose, o azotas 
yra viena dujų, iš kurių su
sidaro oras.

Dabartiniame kare tarp 
anglų ir vokiečių dažnai 
tenka vienos ir antros pu
sės orlaiviams lakstyti to
kiose aukštumose, kad iš
vengt šovinių iš priešlėktu
vinių priešo kanuolių. Ir su
prantama, kad smarkiai tos 
ligos užpultas lakūnas turi 
pralaimėt mūšį, jeigu priešo 
lakūnas dar yra laisvas nuo 
jos. Dėl tos priežasties vo
kiečiai bei anglai yra pra
kišę jau ne vieną dvikovą 
aukštuose oro sluoksniuose, 
žiūrint katrų lakūnas taip 
apsirgo.

Amerikos oro laivyno gy
dytojai dabar galvoja apie 
būdus, kuriais galima būtų 
išvengt minimos ligos, ne
žiūrint kaip aukštai lakūnas 
skraidytų. Kol kas yra du

Bet šiedu planai dar pasi
rodo nepraktiški: pirmasis 
perdaug apsunkintų orlaivį, 
o antrasis—lakūną.

Rengia Amerikos Gydytojus 
Karinėms Pareigoms

Chicago, 
čia atsidarė 
Amerikos Chirurgų Kolegi
jos, ir tuojau pradėjo svar
stymus, kaip operacijų da
rytojai ir kiti gydytojai tu
ri prisirengt “nepaprastom 
(karo) pareigom.” k

Įvadus tokiem svarsty
mam padarė vyriausias 
Amerikos laivyno gydyto
jas admirolas McIntire ir 
armijos gydytojas generolas 
R. F. Metcalfe. Jų klausėsi 
trys tūkstančiai gydytojų, 
suvažiavę iš Jungtinių Val
stijų, Kanados ir iš Centra- 
linės ir Pietinės Amerikos.

Svarstymai daugiausiai 
ėjo apie tai, kaip geriau su- 
gydyt. nulaužtus kaulus, 
kaip užtaisyti Sužeistus, su
žalotus veidus ir panašiai. 
Bendri medicinos mokslo 
ir praktikos reikalai atsi
dūrė antroje vietoje.

Pirmadienį 
suvažiavimas

plaukti.
Tada Raudonosios Marios 

faktinai negautų vandens iš 
kitų didžiųjų jūrų, tai tų 
marių vanduo pradėtų spar
čiai išgaruot nuo saulės kai
tros.
' Skaičiuojama,

lė perlų pramonė. Biznie
riai samdo darbininkus 
graibyt iš jūrų oisterius, 
įbrukt į jų vidurius erzinan
čias smėlio bei žvyro kruo
peles, tada sumest' oįsterius 
į aptvertą jūroje vietą, o po 
tam tikro laiko graibyt tuos 
oisterius, atidarinėt juos ir 
iš jų vidurių rinkt perlus.

| kiek bus įleista į tas ma
inas. O jeigu pasirodytų, 
i kad jos perdaug išseka, tai 
galima būtų praleist f jas 
daugiau vandens iš Indijos 
Vandenyno ir taip palai
kyti pageidaujamą lygį 
Raudonųjų Marių.

Tuo būdu gaminama elek
tra galima būtų laidais pra- 
vest į Egiptą j Palestiną ir 
Syriją. 1

Apart elektros, būtų ir 
kitokios naudos. Jeigu per 
išgarinimą taptų nusausin
ta tik 30 tūkstančiu ketvir
tainių mylių pakraštiniais 
tų marių ruožtais, tai iš čia 
galima būtų gaut 16 milio- 
nų tonų druskos ir įvairių 

; vartojami 
kaipo materiolai elektro
cheminėje pramonėje.

Raudonosios Marios turi 
1,428 mylias ilgio Arabijos 
pakraštyje. Jos niekur nė
ra platesnės kaip 220 my
lių. Visas šių marių pavir
šius sudaro 300,700 ketvir
tainių mylių/ Vidutinis jų 
gilumas yra 1,617 pėdų, 
imant giliausias, vidutines 
ir lėkščiausias vietas ben
drai. Pietiniai-rytinėje šių 
marių siaurumoje jos vidu- 

I tiniai turi 328 pėdas gilumo.

Prancūzų inžinierius Re-j kuriuos laivai galėtų į šias nėra baimės. Nes saulė pil- 
ne Bigarre teigia, kad dau-; marias įplaukti bei iš jų iš-'nai išgarins tiek vandens, 
giau būtų naudos, jeigu 
Raudonosios Marios būtų 
žymia dalim išdžiovintos, 
panaudojant saulės karštį 
jų vandeniui išgarinti. Šios 
marios randasi tarp Egip
to, Anglų-Egiptiško Suda
no ir italų valdomos Ryti-j 
nės Afrikos, iš vienos pu-K Skaičiuojama, kad per
sės, ir Arabijos, iš antros, dieną iš jų vidutiniai išga- 
pusės. Raudonosios Marios1 ruotų- 153 bilionai 240 mi- 
pietiniai-rytiniu savo galu lionų kūbiškų 'pėdų vandens, 
susijungia su Indijos Van-'O per septynis metus nuo 
denynu. Šis jų galas tik1 išgaravimo tai^ 90 ar 100 pė- 
penkiolikos mylių pločio.

Inžinierius Bigarre siūlo 
pastatyt tvenkinį skersai 
pietiniai-rytinio tų marių 
galo. Tvenkinys sulaikytų 
vandens plaukimą iš Indijos 
Vandenyno į Raudonąsias .plektrą šitokiu būdu, van-1 mineralų, kurie
Marias. Suezo Kanalu iš Vi-1 
duržemio Jūros mažai van
dens tegalėtų persiliet į 
Raudonąsias Marias, o ir šį 
patį vandenį galima būtų 
sustabdyt, kuomet nereikia.

dų nusmuktų žemyn tų ma
rių paviršius..
Pagamintų Daugybę Elek

tros Jėgos
Kam tatai būtų naudin

ga? Visų pirma, gamin t

Naujas Orlaivis Pra 
lenkiąs Kulką(?)

dens jėga:
Pastatyt Arabijos pakra

štyje elektros dirbyklą; įtai
syt didžiame tvenkinyje tur
binas; leist tam tikrais tar- 

laivams praplaukt iš kana-'l)a^ vandenį iš Indijos Van- 
lo į tas marias arba iš jų į denyno ant tų ^turbinų, že- 
kanalą.

Mažesniame tvenkinyje, 
prie kanalo įėjimo į Raudo- 
nąsias Marias, ir didžiąją- galima‘'bus‘pag^ninti 
me tvenkinyje zemutima-;237 960 000 kilovattu.valan. 
me tų marių gale butų ga-|d elektros jg 6 jei 
hma jtmsyt shuzus-laips-. bQt ima kūrenant an8 
vm va 111 n irn va rl a vi n atavtiici yaua

’i myn atgal į Raudonąsias 
I Marias. Vanduo suks tur- 

’ binas, o jos suks mašinas 
elektrai dirbti, ir taip per

ninius vandens vartus, pro lį padirbti tiek elektros, tai 
per diena reikėtų-tam su- 

Smarkieji Vokiečių Švy-kūrent po 220 tonų anglies
tūriai prieš Anglus

•N. sidėt tamsius akinius

Vokiečiai skelbia, kad jie 
turį stipriausius pasaulyje 
karinius švyturius ir tie 
švyturiai būną pragaištis 
Anglijos lakūnams, kurie 
atskrenda bombarduot Ber
lyną. Pasak vokiečių valdi
ninkų, kaip tik jie nutaiko 
tokį švyturį į anglų orlaivį, 
tai, girdi, tuom laikinai ap
akina orlaivio vairuotoją; 
jis tada nesuvaldąs orlaivio 
arba nežinąs, kur skrendąs. 
O tuo tarpu priešorlaivinės 
vokiečių kanuolės arba la-

Bet praleidžiant elektros 
gaminimui vandenį iš Indi
jos Vandenyno į Raudoną
sias Marias, tai gal jos vėl 
prisipildytų iki buvusio sa
vo gamtinio lygio? Dėl to

Vaistas Lakūnui Maty
mą Pagerint Aukštumoj

Nuo Ko Miršta Daugiausia 
Žmonių Amerikoje

Iš kiekvieno šimto tūks
tančių gyventojų Jungtinė
se Valstijose miršta per me
tus 240 žmonių nuo širdies 
ligų; 106 nuo vėžio; 84 nuo 
inkstų ligų; 80 per nelai
mingus atsitikimus; 79 nuo 

kūnai, užsidėję juodus aki- plaučių uždegimo (pneumo- 
nius, imą šaudyt anglų or- nijos); 77 nuo kraujo pra-1 
laivius ir nukertą juos že- trūkimo į smagenis ir 67 
myn. Inuo džiovos. ,

Bet, rodos, kad ir anglų j Nuo tų septynių priežas- 
lakūnai, iš tolo matydami čių kasmet važiuoja į kapus 
tokius švyturius, galėtų už- po 7 iš kiekvieno tuzino 

-----------------------mirštančių arnoniu.'

Daugelis lakūnų, kai iš- 
j kyla iki 17,500 pėdų aukš
čio, pradeda nėdamatyt. 
Aukščiau kylant, regėjimas 
labiau silpnėja, kiek oras 
darosi retesnis — kaip sa
koma, skystesnis—ir taip 
mažėja kiekis deguonies 
(oxygeno) jame.

Pagerint matymą tokiuo
se aukščiuose, daktarai 
Clifford P. Seitz ir Charles 
M. Rosenthal surado vaistą, 
būtent, skiedinį strychninos. 
Įsileidęs po trejetą lašų to 
skiedinio į akis, lakūnas jau 
geriau galįs matyti.

Strychnina yra smarkus 
nuodas, 'bet kai būna kiek 
reikiant praskiesta, ji yra 
vartojama medicinoje kaip 
vaistas.

monių.

Viena kompanija Califor- 
nijoj stato Amerikos val
džiai greičiausius lengvuo
sius karo lėktuvus. Jie va
dinami “Aircobra.” Sakoma, 
kad toks lėktuvas galįs 
skrist 500 iki 520 mylių per rastas būdas priduot šiam 
valandą; tai, girdi, greičiau plienui skirtingai blizgan- 
negu .38 kalibro kulka iš čias spalvas, pradedant nuo 
revolverio.

Dar nežinia, kiek tame 
teisybės. Nes smulkesnes 
(ir tikresnės) žinios apie to
kių orlaivių subudavojimą 
ir veikimą dar laikomos 
slaptybėje, kaip karinis šios 
šalies sekretas.

Baltai blizgąs nerūdyjan- 
tis plienas vis plačiau var
tojamas gražios statybos 
darbuose. Bet vienoda
spalva jau pradeda kai kam 
nusibost. Dabar, todėl, iš- 1 1 - t • t .v*_

Trečią Dieną Atkastas Ang
liškasis Gerai Jaučiasi

Scranton, Pa. — Praeitą 
penktadienį užgriuvo 42 
mainierius West Mountain 
angliakasykloj. 40 jų tapo 
greitai išgelbėti. Sekmadie
nį gi buvo išimtas Julius 
Jankowskis gyvas ir svei
kas, o jo draugas James 
Long jau negyvas.

Išgelbėtas Jankowskis sa-. 
kė: “Na, vyrai, aš jaučiuos 
gana gerai; tik norėčiau 
tuojau ko karšto įsigert.”

ŠUNIUI KALNIERIUS 
NUO BLUSŲ

Washington. — Užpaten
tuotas kalnierius šunims 
nuo blusų saugoti. Kalnie- 
riuje yra vietų, kur įdėt 
tam tikrus vaistus nuo gy
vojo brudo. Tie vaistai blu
soms paškudnai dvokia, ir 
jos kraustosi iš šuns kai
lio; o jeigu kurios ir apsi
būva, tai, sakoma, tos blu
sos* pastimpa. \

auksinės ir baigiant tam- 
siai-ruda spalva. O baltąjį 
nerūdyjantį plieną štai kaip 
nuspalvina:

Įmerkia tokį plieną į sie- 
rinę rūkštį. Bet viena ši 
rūkštis suėstų plieną. Tod 
į rūkštį įmaišo chemiką 
kuris vadinamas potasshi 
permanganate, šis c 
kalas ir neleidžia rū 
plieno ėsti.

Sieninėje rūkštyji 
šiuom priemaišų plienas 
laikomas tol, kol jis apsi
traukia stipria “plėve” pa
geidaujamos spalvos. O 
spalva susidaro iš to, kad 
susijungia su oxygenu (de- J

nerūdy jaučiame pliene; šie 
elementai yra chromas, ge
ležis, kobaltas ir nikelis. 
Nuo to, kaip ilgai plienas 
laikomas skiedinyje mini
mos rūkšties ir potassijaus 
(kali jo) permagnato, tai 
priklauso ir plieno spalva.

Šį išradimą užpatentavo 
Allegheny Ludlum Plieno 
Korporacija. —N. M. /a.

39 Tūkstančiai Gydytojų 
Armijai ir Laivynui

Praeitame pasauliniame 
kare Jungtinių Valstijų ar
mijoj ir laivyne buvo 38 
tūkstančiai gydytojų. Jie tu
rėjo aptarnaut 4 m 
kareivių ir jūreiviij.
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The Operation of Selective
Service, How it Works
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don’t holler if you don’t foller 
gang to a goodtime. From past 
rides, let’s see if we can make 
one the

conventional transition
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some com- 
When one
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As I Was

ITS TRUE!

the Lake Arrowhead lodge of

others.

do they

aboard 'the Hay Ride Local, 
stop Romeo and from then on 
grand time. Sunday morning, 
a friend when you come to

Tintype was another Chinese idea, 
but neither tin nor china were a 
great success because they did not 
take well with the water-color ink.

pot of the 
Turkish,

best. We are slighting 
are inviting all inter

hay ride, to be at Por- 
sharp, Sunday.

Mr. Roosevelt’s broad

Penktadien., Lapkričio 8, 1940

Saying...
J. Stenot.

upon this earth. Next, 
you are here, why it is 
such inequalities exist, 
it is that thousands like

Now that the elections are 
over we can sit back and take 
a rest. Take a rest? No, we 
were too hasty. In times like 
these there is little time for 
sitting back and reflecting.

This morning we rode in 
the subway train and read 
the results of the elections, 
of
smile and Mr. Willkie’s weak 
one. While doing so we 
thought of an article we read 
in last month’s Vilnis English 
Section. “Which Way, Lith- 
uanian-Americans ?”

“I got to wondering about 
the whole works,” the writer- 
said, “You yourself know how 
these things come about. First 
you wonder as to why you 
came 
since 
that 
Why
yourself slave and battle for 
existence; for a chance to 
make good; for that objective 
that we all idealize, yet never 
reach—a good job, marriage, 
a couple of kids, and last but 
not least, a home and definite 
security. Hasn’t this perturbed 
your mind ? It has mine.”

Yes, Roosevelt is re-elected. 
But what next?, the writer is 
asking. There is still no exit 
to the blind alley, still no aim 
to the whirling cataclysmic 
drives around us. . . What is 
the way out ? 
solution to all 
and searching 
and positions

values change con-

What is the 
this groping 

for platforms 
in a world

where all 
stantly ?

I know 
nians will 
youth!” they murmur, 
wilderness!”

A generation ago, even in 
the memory of those who are 
now “youth”, youth was a 
thing you grew out of. Some
times it was called “adole- 
sčence” and sometimes “grow
ing pains”, but you got out 
of it and by the time you were 
old enough to smoke you were 
on the same level with grand- 
pap and a person with res
ponsibility and a future.

But now youth is no lon
ger adolescence or growing

what most Lithua- 
say to this. “Ah, 

“Ah

Star-Studded Program for 
Laisve’s Concert this Sunday

Liths Under 
The Soviets

W 339's

Xws

Jill

n — I
NlW YORK, N. Y—"IT’S TRUE! that .... .

•ctor Lewis Stone, serves as the background for much of the action of Metro- 
Goldwyn-Mayer’s new comedy ‘Dulcy’,” says Wiley Padan . . . After search
ing through their files, the studio lo-^ ; ~ ~ ~ „
cation department finally unearthed a I lodge required by the script. Stone 
photo of the Stone property, which j gave his immediate consent for its 
coincided in every detail to the i use.’’

HUNHR STUDIES AIRPLANE
MOTORS AS A HOBBY....

AND HAS DOZENS OF MODELS K
IN HIS HOME WORKSHOP ! h

B more Holds 
Shindig

Detroit Scores 
Again

Propose U. S. 
Soviet Pact

The Baltimore Lithuanian Leaders 
held a gala Halloween party at Tre- 
bla’s home, and wow, what a Shin
dig they threw!!! Couples were 
dancing on a floor that was ankle 
deep with corn stalks and husks in 
addition to the gay decorations of 
crepe and colored lights.

Ruth Paserskis and Mildred Del
tuva did a grand job of arranging 
and decorating, especially Ruth for 
I know the work she done. I know 
there is going to be quite a bit of 
comment on this statement from 
some of the “boys” but to give cre
dit where credit is due is' only fair 
and just.

Mildred putting on an impression 
that she knew how to jitterbug all 
the time — some stuff. Albert B. 
dressed as a dashing cavalier and 
Lenny D. as a “Whahbit.”

Virginia Ekewise looked rather 
stunning in her madame La Zonga 
outfit and “Dick Tracy” Skadin, mi
nus his police badge, really putting 
on the feed bag and not wasting 
any time either. Alfred didn’t know 
Trebla had cousins like that . . . 
her name is Mary, Al!!! Hilda M. 
put on an exhibition of a polka ma
rathon with Alex while everyone ju
bilantly clapped out the rhythm.

Thoughts Into the Night ,

Why Charlie didn’t show up?? 
Why Mildred didn’t wear a cos
tume?? Virginia taxing her vocal 
chords to “1 
“Whahbits” Deltuva chewing on a 
carrot ... Al Bendulis going to 
extreme pains in costuming . . . 
Ruthie looking cute and lovelier 
than ever in her little girl arrange
ment ... If a certain C. J. was 
present, it would be just swell, 
woudn’t it M. D/ . . . Roy gently 
coding “The Nearness of You” as 
he sped away in his roadster.

BROOKLYN, N. Y.—A star- 
spangled program is all set 
for the Lithuanian Daily Lais- 
ve’s annual concert which will 
be held this Sunday, Novem
ber 10, at the Labor Lyceum, 
949 Willoughby Ave.

Prof, Vytautas Bacevicius, 
world wide noted Lithuanian 
pianist, will be one of the 
featured guests. Participating 
in the program will be such 
familiar and popular figures 
as Biruta Ramoškaitė, sopra
no; Antanas Višniauskas, ba
ritone; Aldona Klimaite, co
loratura soprano; and 
thy Bubniute, dancer.

George Doubrowsky 
Moscow Conservatory
has sung in the Metropolitan 
Opera House of New York 
will be another figure that

of the 
who

New Men to Register

The ranks of, Class 1A, in which 
the cream of registered Americans 
are placed, will be swelled each 
year by new men as they reach 
their twenty-first birthdays. Such 
men will be registered at later re-

All 
First 
to a 
bring
rehearsal, and come dressed to go 
on the hay ride, leaving for Romeo 
12 noon. Bring your “half a dollar,” 
and 
tne 
hay 
this
no one, and 
ested in the 
ter Hall, 12

Halloween Party turned out 
one of the best social affairs 
ever had. The people in cos
had the rest of the party in 

Antoinette Daubar walked 
a prize for the best lady’s 
Jerry Vadovic took the 

the best man’s costume,- or

pains, the funny thing is that, turned around, he_ had the feeling 
you don’t grow out of it. You 
reach the late twenties and 
the thirties and little by little 
you begin to realize that it’s 
a thing that will stay, that 
it will always be a part of you 
and won’t go away with the 
years. You begin to under
stand that the old-fashioned 
and 
from childhood to respected 
maturity no longer holds. 
That “maturity” becomes 
meaningless when you lack 
standards with which to guide 
and measure yourself.

We suffer now because we 
begin to realize that the ideas 
by 
and 
and 
life 
their acts and their 
standing can neither save nor 
guide us who are the straws 
in history’s colossal whirl
pool.

Morals change. The very 
definitions of words which 
once went unchallenged are 
now suspect. Truth. Idealism. 
Honesty. Equality. Liberty. 
Democracy. What are they 
all? What do they mean?

Above all, what 
mean to the young man and 
girl who are beginning life on 
the surge of this upheaval.

When George Starkauskas 
asks in his article, Which 
Way, Lithuanian Americans?, 
we also repeat the question— 
Which Way?

We would like to hear from 
our readers. What do you 
think What -do you -feel?

which our fathers lived 
died are no longer valid, 
that the philosophies of 
which guided them and 

under-

į he v^as in the 
races; Indians, 
French, Lithuanian, cowboys, and a 
high and low class of every imagin
able being was represented. One 
corner of our hall seemed to be ve
ry popular, especially for the fel
lows, you guessed it —. the kissing 
booth. The girls sure got a work
out, especially blue-eyed Geraldine. 
Our Judge, John Barron, sure had 
one busy evening; he fined the law 
breakers unflinchingly. Everyone got 
in their share of purloining; some 
were lucky to get away, while some 
were caught, and had to pay for 
their misdeed. By the way, the 
broom dance was enjoyed by all, 
but what happened to the broom? 
A great many thanks to all the 
people who worked and helped make 
this affair a success. So to say no 
more, only this — an enjoyable 
evening was spent by all.

Quite a number attended our last < 
Sunday’s rehearsal. It was decided 
to send five delegates to the Ameri
can Youth Congress’ Convention at 
Detroit. We are learning a new 
song entitled “New Moon” by Her- 
bert. Just a reminder — rehearsals 
on Sundays 10:30; on Fridays 7:30. 
If possible, attend all rehearsals.

Our concert date is drawing near
er and nearer. Preparations are in 

i full swing. A full evening’s program 
is in store for the public. All the 
chorus members have advance tick
ets. The public can sav^ 15c by 
buying beforehand. Let’s not forget 
the date, November 24th, and the 
place, Finn Hall. The hall has quite 
a floor space for dancing and we 
have engaged a 10 piece orchestra 
to play for the dance; also there 
will be a five piece polka orchestra 
In the basement for the polka en
thusiasts.
Here And There With 

Where did Tony D.
P. M. ? . . . Sophie R. 
horn” costume ... In 
Injun’s (Algerd G) hand Geraldine’s 
scalp — maybe it was a wig . . . 
Tears — Violet K. — half lollypop 
. . . Ann G. — two? boys . . . Who 
stole Matt’s heart? . . . Stella S. 
tantalizing the boys—with a pint . .. 
Potatoes come in gunny sacks — 
Antoinette D. and the potatoes got 
mixed up

Pointing out that in the years 
when Soviet trade with Japan 
dropped from nearly 52 million yen 
to under a million yen American 
trade with Japan rose from $376,- 
000,000 to over $400,000,000; -and 
that while loan made by the United 
States to China total $70,000,000, 
Soviet loans to, 'China total over 
$250,060,000, T. A. Bisson, rar East
ern expert on the Foreign Policy 
Association calls for American-So
viet cooperation in> the Far East. 
His article, entitled “Is American- 
Soviet Cooperation Possible?” ap
pears in the special November issue 
of Soviet Russia Today, devoted to 
the 23rd anniversary of the Soviet 
Union, says, in part:

“The American and Soviet peoples 
have common interests in the Far 
East, and particularly in the issues 
that have arisen over China. These 
issues are neither remote nor ab
stract. They closely affect the pre
sent and future welfare of the two 
countries. The American people 
want China to win the struggle for 
freedom waged since 1937. They 
want the United States to support 
China in this struggle, knowing that 
such help is the safest guarantee 
against the spread of Japanese ag
gression. The Soviet people are 
equally anxious to have a strong 
and independent China . . .

“Soviet-American cooperation can 
still be attained in the Far East. 
The possibility still exists? Its reali
zation depends mainly on the atti
tude and policies of the United 
States. This country would have to 
take an unequivocal stand against 
Japanese aggression, in China as 
well as in southeast Asia. All lurk
ing elements of appeasement would 
have to be thrown overboard. Dur
ing the past summer the Burma 
Road was closed. Did it appease Ja
pan, weaken the extremists, or limit 

i Japanese aggression? It seated the 
. extremists more firmly in power in 
Tokyo, encouraged military occupa
tion of Indo-China, and finally led 
to the Japan-Axis alliance. Any fur
ther efforts to dicker with Japan 
on a- give-and-take basis will have 
similar results. That policy will lead 
to war, in Asia as it did in Europe 
Soviet-American collaboration means 
the building of an unassailable 
peace front in the Far East. It 
means cessation of all aid and com
fort to the aggressor. It means ef
fective aid to the victim of aggres
sion. It can still prevent the out
break of war in the Pacific.”

Don’t forget the ALDLD Oyster 
Roast at Kutchin’s place on Ham
monds Ferry Road, Lansdowne, 
Hd., on November 10th, 1940.

Then comes the Baltimore Lyros 
Chorus supper at Lithuanian Hall, 
Hollins and Parkin Sts., on Novem
ber 17th, 1940 at 6:30 P.M. I hope 
they obtain Waiter Otremba and 
his Columbians for the banquet!!! 
(P. S. Committee—his address is 
2025 Eastern Ave.)

On • December 14th, 1940, 
“Mystery Dance” held by the 
ers (Baltmiore) at the same 
Hollins and Parkin Sts. I
know much about this dance and 
that is why it is called’ a “Mystery 
Dance.”

Once again,

While we are on the subject of 
oddities we must say a few wprds 
about “ribbon books,”' a clever idea 
of another ancient people, the Egyp
tians. They really did write on rib
bon — perhaps hundreds of yards 
long — not the length of the “rib
bon,” but in columns. The ribbon 
whs made from the papyrus plant. 
The papyrus plant would ..never get 
a prize at a Flower Show, but it 
was a true friend of the Egyptians. 
It grows in swamps and in appear
ance resembles* a cow’s tail, but 
the Egyptians ate it, made a drink 
from the joice, clothes from its wo
ven strips, sandals from the bark; 
the stalks were woven together and 
the result was a canoe.

two 
the 
un

helps to make this concert a 
memorable one for Lith-Ame- 
rican lovers of fine music 
song.

Not to be forgotten are 
popular singing groups, 
Aido Chorus of Brooklyn
der the direction of youthful 
Aldona ’.Žilinskas, and the 
ever popular Aidbalsiai En
semble led by Brone šalinai- 
te.

P. Retikevich’s six piece 
orchestra will be there to sup
ply the Lithuanian and Ame
rican music for dancing.

All seats for the concert, 
which begins at 3:30 p. m. 
are . 'reserved. 
50c, 75c and 
purchase your 
vance you will
selection of seats for this me
morable occasion.

Land reform in Latvia has given 
land to 44,000 landless peasants and 
another 75,000 hectares will be divi
ded among small and middle pea
sants. In Esthonia 39,097 landless 
and 42,732 small and middle pea
sants received land. In Lithuania 
100,000 peasant ’ and farm laborers 
have received the confiscated es
tates of landlords, and in Bessara
bia 64,000 landless peasants 
received land.

Admission is 
$1.00. If you 
tickets in ad- 
have a choice

five years of the life of the present 
selective service law.

The local draft boards have wide 
powers to decide about placing men 
in deferred classes. Since there is 
expected to be more than enough 
Class 1A men, dependency defer
ments probably will be made on le
nient grounds. Liaison officers from 
Army and Navy will guide local 
boards in deciding specific cases of 
occupational deferment, with regard 
to defense needs.

Also, employers will receive more 
consideration in asking deferment 
for otherwise acceptable men who 
are necessary figures in a business.

Selective service regulations stipu
late that a man shall be held a “ne
cessary man” in his civilian occupa
tion only when the following condi
tions exist: “He is, or but for a 
seasonal or temporary interruption 
would be, engaged in such activity. 
He cannot be replaced satisfactorily 
because of a shortage of persons 
with his qualifications’ or skill in 
such activity. His removal would 
cause a material loss of effective
ness in such activity.”

As for cases of dependency, the 
regulations tell the local boards:

“Any resonable doubts in connec
tion with dependency should be re
solved in favor of deferment and 
in doubtful cases the local boards 
should be mindful of injuries which 
may be expected to result from se
parating a father from his Children 
or a husband from his wife. The 
maintenance of the family as a unit 
is of importance to 
wellbeing.”

Meanwhile, for the 
30,000 men scheduled 
and also for subsequent drafts —ex
pected to train a total of about 4,- 
500,000 men during five years — the 
War Department will determine a 
quota for each state, based on its 
population of men in Class 1A, men 
immediately ready for any kind of

THE LOUDSPEAKER
BY MIKE O’PHONE

What ever happened to the Bowl
ing Tourney of th*e Metro Council? 
Don’t keep it a secret, boys . . . 
Joe i McGill, Mike O’Phone belatedly 
found out, was also among those 
injured last Sunday in an automo
bile accident. Joe Sukackas and 
Howard,' lucky fellows, escaped un
harmed but for a little shaking 
up ...

Antanas Krapas has earned the 
appreciation and respect of a large 
number of people last week 'for his 
donation to needy Lith non-profit 
cultural organizations. You’re a 
swell guy, Tony!

Party promises a surprise in their 
blitzkrieg campaign ... You can’t 
make any sense out of this “politi
cal battle”? Well, who could make 
sense out of the last national elec
tion anyway?...

Did you know that the 
Column can be traced back 
as ancient Greece ? But in 
days there were no newspapers — 
the columnist would write his tid
bits of scandal, blessed events, 
double-aislings, etc. on scrolls of 
papyrus and a slave would read 
them aloud from the street corners.

A pin was a dangerous Weapon 
around Geraldine . . . The black pi
rate—Adela G., —caught stealing... 
Bunch of girls—in a center Joe V. 
—more girls ... A mad scramble 
—measles—With Ann Tyson—Fooey 
its freckles . . . Big Matt S. afraid 
of captivating coy Alice S. . . . 
Handsome boy — candy kisses — 
Charlotte G. — four steps —kissing 
booth . 
tied — 
Ray L. 
A swirl 
stuff . .

Precedent-breaking is now becom
ing a rule. For years the Liths’ have 
been used to play performances fol
lowed by dancing, but the November 
16 and 17 “Dramos Meno Festlvalas” 
won’t follow in that path when the 
two evenings and one afternoon are 
devoted to “Aušros Sūnūs,” Kupro
tas Oželis” and scenes from “Ru
dens Smuikai” and “Tamsybės Galy
bė” . . . They’re worth seeing, by 
the way . . .

Ever hear of a colophon? It’s a 
Greek word meaning “finishing 
Stroke”; it was used for the first 
time in a printed book in the Mainz 
Psalter, in the year 1457. Placed at 
the end of a book it gave the prin
ter’s name, the author and place 
and date of publication. You will 
recall that during this period of 
printing, books had no title page.

.Too bad — Alfons R. mar- 
no kissing booth . . . Lost
— Found behind bar . . .
— swish — Millie J.—Hot 
. See you at the hay ride.

Inkslingers.

The B’klyn Builders are now go
ing down the home stretch for their 
branch elections in December. Two 
“parties” are in the struggle for 
power — the Bier Party and the 
Surprise Party. Al Dobinis and Pete 
Gustaitis are campaign managers 
for the Bier Party. But the Surprise

Paragraphing has an interesting 
history: in the Middle Ages when a 
scribe started out to write a book 
he began his first line in red ink, 
often with an elaborately decorated 
initial. He then proceeded to the 
following lines, indenting them, con
trary to our present-day custom df 
Indenting the first line ‘only.

Fundamental changes have 
place also in the life of the 
ing intelligentsia in the new re
gions. Unemployed doctors, teachers, 
engineers wand others have been em
ployed by the State. The Soviet Go
vernment has solved the national 
problem in these regions. On the 
oasis of the Stalin Constitution, all 
nationalities have received full 
equality, all minorities have received 
schools and the opportunity to 
velop their national culture and 
tive language.

That this is carried out in 
tual practice may be seen from
following facts. Of 6,591 schools 
functioning in West Ukraine in 
1939-40 school year, 5,396 were 
Ukrainian, 922 Polish, 63 Russian, 
131 Jewish, 40 Czech, 9 German and 
30 mixed schools. In West Byelo 
Russia 5,633 schools included 4,278 
Byelo-Russian, 173 Russian, 932 
Polish, 150 Jewish, 61 Lithuanian 
and 49 Ukrainian schools. The new 
school year opened in Soviet Bessa
rabia with 1,617 schools. In 1,084 
the children are taught in the Mol
davian language, 379 in Russian, 129 
in Ukrainian and 25 in the Jewish 
language.

Now each draft board is 
begin picking men for 
training. But first it will be em
phasized that men may volunteer, 
and those who do will move to the 
head of the •order list. Credit for 
volunteers will be allowed on state 
quotas.

Here’s something odd — much ol
der than the “living library” —the 
art of writing with knots. It was 
practiced by the ancient Chinese, 
Persians, Mexicans and Peruvians. 
The knots were not only of dif
ferent kinds, but were of various 
colors. A white knot meant either 
silver or peace, a red, war; a black 
knot meant what do you think? The 
thickness of the knot also had some 
significance.

Wood type caused a furore for a 
while: the characters were engraved 
on a block of wood and then cut 
apart. This was discouraged by the 
warping of the wood.

by J. F. Borisas, Ph. C., O. D. 
and George Kliphen, M. A.

PART III.
E HAVE PURPOSELY avoid

ed entering into the techni
cal phases of vitamin study such as 
synonymus, chemical relationships 
and structural formulae, preferring 
to leave this field to the experienced 
chemists. The purpose of this article 
is to acquaint the average person 
with just the essential facts and in 
so doing, to aid in the promotion 
for general health and growth.

The daily requirements of this vi
tamin are specific in amount and 
bear a definite ratio to the Vitamin 
A requirements in the proportion of 
one to seven. International 
D and A are:
* DInfants and children 1,000 
Adolescents 
Adults 
Expectant and 

mothers
While Vitamin D is practically 

absent from most cereals, vegetables 
and fruit, butter, milk, eggs, oys
ters, sardines, clams, and liver are 
good natural sources, for example, 
one egg yolk contains approximately 
30 I.U. of vitamin D. Even more po
tent sources are the fish liver oils 
—cod, halibut, salmon, tuna, and 
swordfish. However, the Vitamin D 
potency of these various oils varies. 
Herring liver oil contains three 
times as much and tuna liver oil 
more than 500 times as much vita
min D as cod liver oil. The U. S, P. 
Cod Liver oil contains at least 85 
I.U. per gram. Ergosterol, a fatty 
alcohol found in plants, in ergot and 
yeast, when irradiated, that is, ex- 

1 posed to ultra-violet light, is an ar
tificial source of concentrate of Vi
tamin D. Viosterol is a solution of 
irradiated ergosterol in vegetable 
oil usually used with a fish liver 
oil., It cannot be used in place of 
cod liver oil as viosterol of itself 
does not contain any Vitamin A. 
When you see the designation, Vios- 
terol-in-oil — 250 D, it means 250 
times the Vitamin D potency of 
standard cod liver oil.

The daily intake of D should not 
ever exceed 5,000 I.U. to avoid toxic 
effects. For example, over exposure 
to the sun may result in excessive 
Vitamin D activity which is usually 
prevented by & well-tanned skin. 
Restlessness, lack of vigor, predis 
position toward dental cares (tooth 
Cavities) pot-belley and constipation 
are some of the symptoms of mild 
D deficiency. Vitamin E which has 
been' variously known as anti-sterili
ty factor,' fertility vitamin and re
productive factor was one time 
called Vitamin X. While much is 
yet to be discovered relative to this 
valuable element we have at hand 
a few facts which will indicate the 
important part it plays in our lives.

In general, this vitamin is present 
| in adequate, amounts in our average 

daily diet and to a fairly good ex

tent in milk, eggs, muscular por
tions of meats and fish. Also in ve
getable foods as lettuce, spinach, 
watercress, legumes, peanuts, molas
ses, linseed, corn, wheat and many 
other whole grains. The most po
tent source however, is wheat germ 
oil. In animals, it is a necessary 
factor in growth after sexual matu
rity. In chickens, the effect of E 
deficiency is manifested by II low 
percentage of hatchability of eggs, 
and high mortality of newly hatched 
chicks.

There is still much to be done by 
investigators before the specific va
lue of Vitamin E to humans, can be 
determined. Some investigators have 
given clinical evidence of the value 
of E in overcoming certain types of 
sterility in both sexes and overcom
ing certain cases of habitual abor
tion. .Others believe that Vitamin E 
may have some bearing on impo
tence and sexual frigidity as well as 
inherited intelligence of progeny. 
However, this is not the only vi
tamin concerned with the reproduc
tive processes. Vitamins A, B, and 
D also play important roles in this 
respect. The exact number of vita
mins is still unknown and under the 
heading of miscellaneous vitamins 
we find several which, due to fur
ther advances in this subject, are 
now considered parts of the other 
factors. Thus we find that what was 
once called Vitamin F is now in
corporated in the B factor, Bl to be 
exact. Vitamin H is possibly part 
of the A factor while P is absorbed 
by still another known factor.

Vitamin K is still under investi
gation and enough progress has 
been made to enable us to give a 
partial description. This vitamin is 
found in spinach, kale, green grass, 
and alfalfa. It is also known that 
the preserve of bile is necessary for 
the absorption of vitamin K from 
the intestinal tract. Therefore artifi
cial bile must be given, if the vita
min is to be absorbed.

A diet emphasizing kale, spinach, 
oranges, pork, liver, dry yeast and 
oatmeal will supply useful quantities 
of the necessary vitamins. K is also 
important in the fact that it causes 
an increase in the clotting time of 
the blood from a few minutes to a 
few hours, and its presence is ne
cessary to prevent multiple hemorr
hages.

Naturally, one may not expect fa
vorable results from the ‘properly 
balanced diet and vitamin intake, 
unless other habits of living are 
fairly normal. Whatever good is ob
tained from the engestionv of the 
proper foods both in quantity and 
balance, is destroyed if theie is to 
be lack of proper rest and sleep, or 
disipation of any kind. Nature is an 
exacting but not a hard task master 
but there is a limit to the abuse 
our bodies will stand. When that 
point is reached, beware! Proper 
food, sufficient rest and sleep, 
good living habits provides 
guards against illness.

and 
the
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LAISVES KONCERTAS
f . ,

Paskutinės Dienos. Prašome Tuojau Įsigyti Bilietus
Puiki programa, kurią išpildys sekanti talentai:

Georges Doubrovsky muzikos ir 
dainavimo mokinosi Maskvos Kon
servatorijoj. Dainavo Maskvos 
operoj; dainavo Berlyne Štaats 
operoj ir Viennos Folks operoj, 
taipgi Paryžiaus Grand operoj. 
Pereitais metais dainavo Latvijoj, 
Estonijoj ir Lietuvoj, Kaune. Tū
lą laiką dainavo Metropolitan 
operoj, New Yorke.

įvyks
Aldona Kliinaitė, kol. soprano.

Ji puikiai pasirodė Clevelande, 
61 Detroite, Pittsburghe ir kitur.

PROF. VYTAUTAS BACEVIČIUS 
Genijus pianistas, kompozitorius, 
rašytojas, muzikos meno kritikas. 
Jį matysime ir girdėsime skambi

nant “Laisves” koncerte

Biruta Ramoškaitė, sopranas 
Aukštai išsilavinusi dainininkė- 
solistė. Ji dainuoja Ameriko
niškai publikai per radio ir 

koncertuose.
Tai ir Vėl turėsime progos ją 

išgirsti “Laisvės” koncerte.

Antanas Višniauskas, baritonas 
Puikiai išsilavinęs dainininkas, kuris 

dažnai girdimas per radio didžiojo 
New Yorko apylinkėje.

Lapkričio 10 November
/ J

KONCERTAS PRASIDĖS 
3:30 VAL PO PIETŲ 

---------------- t t----------------

Įžanga Koncertui 
50c. 75c ir 81.00

Sėdynes Rezervuotos

Brooklyn© Aido Choras, vadovaujamas Aldonos Žilinskaitės, atidarys programą skambiom liaudies daintom.

PETRO RETIKEVIČI AUS 
6 Kavalku Orkestrą 

Gros Šokiams

Vien Tik Šokiams 
Įžanga 40c

DOROTHY BUBNIOTfi
Puiki scenos šokikė

BUS LABOR LYCEUM SALĖJE
949 Willoughby Ave. Brooklyn, N. Y.

BMT eleveiteriu, Broadway linija važiuojant reikia išlipti ant Myrtle Avenue. 
Automobiliais važiuojant iš New Yorko miesto per Williamsburgo tiltą, va
žiuokite Broadway iki Myrtle Ave. Privažiavę Myrtle Ave., po kairei rasite 
Willoughby Ave.

Ensemblis “Aidbalsiai,” vadovaujamas kompozitorės Bronės 
Šalinaitės. Tai aukščiausiai muzikoje išlavinta lietuvių grupė 
Amerikoje. “Aidbąlsiai” dainuos lietuvių liaudies dainas ir 

duos operetišką aktą iš čigonų gyvenimo.

Kiekvienus dienraščio “Laisves” patrijotas, kiekvienas lietuviu meną branginantis žmogus privalo dalyvauti 
šiame koncerte. Čia pasigeresime gražia programa, čia pasimatysime su daugeliu pažįstamą ir įsigysime naują 
pažinčių. Tuom pat kartu paremsime savo dienraštį.

HwKIsShNMmBSuI
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Gūdi j os Sostinė 
Minskas

Ddy keletas dešimčių me-1 blausieji mokslo tyrimo in
to) — ir Gudijos sostinė tei-Įstitutai — Visasąjunginis 
sėtai švęs savo tūkstančio pelkių institutas, Visasąjun- 
metų sukaktuves. Žymiame ginis darbo apsaugos insti- 
senovės rusų literatūros pa- tūtas, pramonės institutai, 
minkle — “Žodyje apie Igo- Minske išeina centriniai gu
ri© pulką” minima dabar iš- dų ir žydų laikraščiai, vei- 
džiūvusi upė Nemiga, ka- kia žydų ir gudų dramos 
daise tekėjusi pro Minską, teatrai, operos ir baleto te- 
Nors miestas ir senas, bet'atras, teatras jauniesiems, 
apie jo praeitį daug nepa-'Yra įsteigta Gudų valsty- 
pasakosi. Daugiau kaip šim- [ binė biblioteka, knygų skai
tą metų Minskas buvo lai- čiumi (kurių yra daugiau 
komas gubernijos centru, kaip 2,000,000), jų verte ir 
bet ir tai prieš revoliuciją parinkimu užimanti trečią 
negalėjo pakeisti jo išvaiz-[ vietą valstybinių TSRS bi- 
dos—tolimos ir gilios pro- bliotekų tarpe, 
vincijos miesto išvaizdos: 
vienintelis teatrėlis, medi
niai šaligatviai, žibalinis 
apšvietimas, žemi namukai 
pačiame centre, purvinos 
gatvės, beveik visiška kultū
rinių įstaigų stoka, smulki 
namų pramonė...

•Daug pernešė Minskas 
imperialistinio karo metu, 
kai arti miesto kruvina li
nija išsitiesė frontas ir jo 
gatvės buvo i

Atviras Laiškas Norwoodo 
Apylinkes Lietuviams

kad ji neleistų vokiečiam 
maršuot per Ispaniją užpult 
anglų tvirtumą Gibraltarą, 
prie vandens vartų tarp Vi •

duržemio Jūros ir Atlanto 
Vandenyno.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų.

namelis

Miestas yra atstatomas, 
plečiamas; jo centras per
keltas į naują vietą, kur.iš- 
augo 10 aukštų Vyriausybės 
Namai. Juose sutelktos au
kštosios respublikos įstab 
gos. Prieš tuos namus— 
bronzinis Lenino paminklas, 
.kuris pasiekia trečią aukš
ta, v

Sunku suskaičiuoti visa,

leistame miesto pakraštyje 
—Komarovkoje, kur nebu
vo nė vieno mūrinio pasta
to, dabar kyšo monumenta- 
liniai GTSR Mokslo Akade
mijos, Klinikų miestelio, 
Politechnikos instituto, Fiz
kultūros instituto pastatai. 
Visa, kas buvo būdinga 
miesto pakraščiui, jo cha
rakteringieji bruožai—skur
das, purvas, neturtas — se
niai pranyko. Seni mediniai 
nameliai užleido vietą auk
otiems mūro pastatams. Tik 
vienas medinis
šventai saugomas Tarybų 
Minske: šitame namelyje 
1898 metais įvyko pirmasis 
rusų socialdemokratų parti
jos suvažiavimas. Dabar šis 
namelis paverstas muzieju
mi.

Kasdien miesto statybai 
ir atstatymui skiriamos di
džiulės lėšos. Šįmet pramo
nės, kultūros, papročių ir 
komunalinei Minsko staty
bai išleista 80 milijonų rub
lių. Statoma kino studija 
“Tarybinė Gudija”. Miestas 
praturtės nauju galingu 
duonos fabriku—automatu. 
Statomas naujas Gudijos 
komunistų (bolševikų) par
tijos centro komiteto na-

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 3-čia kuopa rengia 
dešimties metų pasekmingo 
gyvavimo jubilėjinį parengi
mą, sykiu su Vyrų Choru. 
Įvyks sekmadienį, Nov, 10 d., 
Lietuvių svetainėje, Norwoo- 
de. Pradžia 3-čią valandą po 
pietų.

Vyrų Choras vadovystėj M. 
K. Bolio suvaidins operetę 
“Kauno ponai“. Vaidinimas 
puikus, dainos žavėjančios. 
Antra komedija bus suvaidin
ta, “Į Ameriką“. Taipgi Cho
ras dainuos daug ir puikių 
dainų, pritaikintų šiam mo
mentui.

Todėl LDS 3 kp. ir Vyrų 
Choras kviečiam iš plačios ap- 
ielinkės skaitlingai atsilanky
ti, ypatingai lauksim svečių iš 
šių kolonijų : Stoughton, Mon
tello, Bridgewater, So. Bos
ton, Cambridge, Brighton ir 
Readville-Dedham, Mass.^

Lietuvos dabartinis pervers
mas suvienijo lietuvių tautą 
ant lygybės pagrindo. Todėl

ir čia mes-visi lietuviai turim 
tampriau jungtis į bendrą vei
kimą dailės-kultūros, politikos 
ir ekonominėj dirvoj už žmo
nijos didžiumos gerbūvį.

Tarpe vaidinimų bus pasa
kyta ir prakalbėlių. Jų tarpe, 
kalbės labai žymus intelektu
alas profesorius B. F. Kubi
lius, Lietuvos perversmo klau
sime ir Amerikos lietuvių kul
tūriniame veikime.

Todėl nei vienas pažangus 
lietuvis-lietuvaitė nepraleiskite 
šio puikaus parengimo. Įžan
ga tik 40c.

“Laisves“ Reporteris.

Anglai Bando Palaikyt 
Ispaniją Jų Pusėje

London. — Anglija veda 
derybas dėl prekybos sutar
ties su Ispanija. Anglai 
duoda Ispanijai lengvatų. 
Jie tikisi paveikt Ispaniją,

i

BOSTON, MASS.
JUDAMIEJI PAVEIKSLAI!

TIKTAI VIENĄ DIENĄ . -

Pirmadienį, Lapkričio 11 November
Nuo 1 vai. po pietų iki 10:80 vai. vakaro bus rodoma

Lonely White Sail
(Vieniša Balta Burė)

Tai yra žavintis ir sujaudinantis judamasis paveikslas apie revo
liucinį jūreivį, pabėgusį nuo karo laivo ir du puikius jaunuolius vaiz
dingoje Odessoje 1905 m.

Tai yra vienas iš nepaprasčiausių ir įspūdingiausių judžių, kurie 
tik buvo pagaminti Sovietų Studijose. Judis paremtas garsia apy
saka Valentino Katajevo, kuris taipgi parašė žodžius šiam veikalui.

Tarp jo aktorių yra Alexander Melnikov, "Baltijos Atstovo” jūrei
vis,, ir tiedu jaunuoliai, kurių vaidinimai įeis j judamųjų paveikslų 
istoriją, Igor But ir Boris Runge.

Parašai angliški judyje išversti iš rusų kalbos 
Toj pat Programoje bus taipgi šie trumpi dalykai.

"LAIMINGA VAIKYSTE,” “IVANOVO FABRIKO MERGINOS,” 
“KOLEKTYVIS OKIS KUBANRJE" Ir “MAGIŠKA ŽUVIS." 
Užfundykite sau 2^ valandas pramogą, kuri ir Smagina ir Šviečia. 
Įžanga: po pietų—12:80 iki 1 vai. 25c. Nuo 1 iki 5 v. v. 85c. Nuo

5 v. v. iki pabaigai 40c. (Priskaitant taksus). Vaikams įžanga 15c, 
Gruodžio 14 d. bus rodoma “Petro Didžiojo Užkariavimai."

APOLLO Theatre, 1050 Washington St

gatvės buvo užtvindytos ^as Pastatyta Minske per u 
benamių pabėgėlių. Vienuo- Paskutinius metus. Ypatin- mas, užimąs visą kvartalą.
lika baltųjų lenkų okupaci
jos mėnesių mirštamai su
žeidė miestą jau po to, kai 
jis pradėjo atsitaisyti, atgi
męs po Didžiosios Spalių 
mėn. revoliucijos. 1920 metų 
liepos mėnesį galingu smū
giu Raudonoji Armija išme
tė okupantus iš Tarybų Gu-. 
dijos, ir kaitri 
pos 11 d. tapo nauja Minsko 
gimimo diena.

Tas, kuris buvo Minske 
prieš 20 metų,—jo nebepa
žins. Miestas nusikratė mie
guistu užkampio svaiguliu, 
buv. nešvaraus miesteliuko 
išvaizda.

Lėtai judanti, prieštvani
nė konkė, buvusi čia dar 
prieš 15 metų, užleido savo 
vietą tramvajui. Skardinin
kų, varininkų, batsiuvių kū
jelių bildesys pasikeitė ga
lingu stambių dirbtuvių ir 
fabrikų, išaugusių vietoje 
primityvių dirbtuvėlių, ūži
mu. Vorošilovo 
vardo mašinų 
įmonės, vagonų 
dirbtuvės, odos 
“Bolševik”, Kaganovičiaus 
vardo avalynės fabrikas, 
medžio apdirbimo dirbtu
vės, siuv. mašinų fabrikai— 
tai vis socialistinės statybos 
vaisiai. Stambios 35 įmonės 
įkurtos Minske Stalino pen
kmečių bėgyje. Daugiau kai 
30,000 darbininkų dirba 
miesto įmonėse, tuo tarpu 
kai 1913 metais iš viso buvo 
3,544 darbininkai. Per pas
kutinius metus gyventojų 
skaičius mieste padidėjo be
veik dvigubai ir 1939 metais 
pasiekė 240,000.

Bolševikų partijai vado
vaujant, gudų tauta per
tvarkė savo respublikos so
stinę taip, kad jos nebega
lima pažinti. Tiesiogine ir 
netiesiogine prasme Mins
kas iš tamsos miesto pavir
to šviesos miestu. 1913 me
tais elektros energijos su
vartojimas siekė 1,4 milijo
no kilovatvalandų, o dabar 
—daugiau kaip 80 milijonų, 
t. y. padidėjo 60 kartų!

Prieš Spalių revoliuciją* 
Minske buvo trys vidurinės 
mokyklos ir nebuvo nė vie-J 
uos aukštosios. Dabar čia 
yra GTSR Mokslų Akade
mija, Gudų valstybinis uni-' 
versitetas ir dar vienuolika 
aukštųjų mokyklų, dešimtys 
technikumų, vidurinių ir 
pradžios mokyklų, stam-[

gą dėmesį atkreipia į save Baigiama svarbiausio GTS 
Raudonosios Armijos namai R Mokslo Akademijos kor- 
—labai didelis klubas—rū- puso statyba. Šįmet Minske
mai. Puikus yra ir naujo 
operos ir baleto teatro pa-

bus baigta statyti mokykla 
880 moksleivių, vaikų darže-

statas, kur telpa 1,500 žiū-pis su 100 vietų, nauji gyve- 
l’ZAtn 1 Ič rvr, r ' -__ * - * - ____ - _  O/‘A __ X ~rovų. Kiekviename žingsny
je sutinki daugiaaukščius 
mokyklų ir gyvenamųjų na

namie ji namai su 860 pato
gių butų.

i, saulėta lie- mlJ Pastatus Buvusią tuš-
tuma užima dabar Universi
teto miestelis su 6 didžiu
liais mokslo įstaigų korpu
sais su bendrabučiais stu
dentams.

.Didelis statybos išsiplėti
mas panaikina senąjį mies
to pakraščių supratimą.

Praeityje daugiausia ap- nuo Italijos.

Angly Prižadas Graikijai
London. — Anglijos mi

nisters pirmininkas Chur
chill pareiškė, kad Anglija 
duos visos galimos karinės 

[paramos Graikijai apsigint

WEST HANOVER, MASS.

ir Kirovo 
gaminimo 

remonto 
dirbtuvė

Metinė Turkių Vakarienė ir Jokiai
Rengia Hanover Lietuviu Kliubas

Šeštadienį, Lapkričio 9 November
Hanover Lietuvių Kliubo Svetainėje

Summer St., West Hanover, Mass,

šokiams Gros Art Mason’s Orkestrą
Pradžia 6 v. v. Vakarienei ir šokiams Įžanga 75c
į f '

Kviečiame vietinius ir iš apylinkės dalyvauti.

Lietuviiju Kalbos Gramatika
SU ANGLIŠKAIS PAAIŠKINIMAIS—PRITAIKYTA 

AMERIKOS LIETUVIAMS

Sutaisė DR. D. PILKA

Gramatikoje pilnai išdėstyta visos kalbos dalys ir pagrindi
nės rašybos taisyklės—žodžių daryba, linksniavimas, asme
navimas, sintaksė, skyriamųjų ženklų nurodymas ir apie 

1,500 veiksmažodžių angliškas žodynėlis.
Kaina $1.00 su prisiuntimu.

Agentams ir mokykloms duodama nuolaida. Reikalaukite pas

DR.D. PILKA, 528 Columbus Ave., Boston, Mass.

Mateusas Simonavičius
Gražiai {rengta Susiėjimams {staiga

Vietos ir impor
tuotos degtines ir 
vynai, geriausių

šlius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

Kiekvieną subatq 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užejimui su 
moterims. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET 
Glokas nuo Hewes eleveiterio stoties

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9508

ŽIŪRĖKITE, Kiek Jum Patarnaus Tiktai Centas Elek
tros Vertės*'...

SERVICI

GU.'/ v'

Užsistatykite WJZ kas Trečiadienį 7:30 P. M. "Echoes of New York.

* Pagal vidutinę kainą namam.

Vidutinė elektros kaina gyvenantiem namam New Yorko Mieste atpi
go daugiau kaip 25% per paskutinius vienuolika mėtų. Mūsų kos- 
tumeriai New Yorko ir Westchestery sutaupo apie $55,200,000 Šiemet, 
palyginus su tuom, kiek jie būtų išmokėję 1929 metų kainomis už 
dabar suvartojamą elektrą Ir gesą.

Jis išvirs “puikią kavą kas kartą” 8-nių puodukų 
elektrikiniame virdulyj per 21 minutę.

Jis “elektriniai” teiks saulės šviesą iš saulė-lempos 
per 25 minutes (penkias 5-minutines saulines mau
dynes.)

Jis pristatys radio programas iš viso pasaulio per 
beveik keturias valandas:

Jis operuos vacuum valytuvą per pusę valandos.

‘“Jis toks sumanus nuo tada,* kai sužinojo, 

kiek Elektros gaunama už vieną centą!



Bostono ir Apielinkes Žinios
Po Kristaus Kojąmią Meluoja

Mųsu .kaipiyjiąs. “Darbinin
kas” spalių 26 d. laidoj ant 
pirmo puslapio* atspausdino 
didelį Kristaus paveikslą. Gi 
.žemiau to paveikslo telpa ži
nia, kurioj aprašoma, kaip 
brangi duona Sovietuose. Gir
di, Leningrade ir Maskvoj 
darbininkai turi mokėti net 
vieną rublį už kilogramą duo
nos (kilogramas daugiau kaip 
du svarai), o darbininkai už
dirba tik šimtą dvidešimt do
lerių į mėnesį. Mat, darbinin
kai už darbą gauna mokėti 
doleriais, o už duoną moka 
rubliais! Ot, kad “Darbinin
ko” redaktorius būtų melavęs 
taip gyvam Kristui po kojo
mis, tai tas, kad būtų jam 
spyręs su koja į jo mulkiny- 
čią, tai net jo visi dantys bū
tų išbyrėję.

Matomai, “D.” redaktoriai 
neturi nei mažiausio suprati
mo apie Sovietus. Jei ir turi, 
tai bekraipydami faktus pa
tys suklysta. Jeigu, Sovietų 
darbininkai į mėnesį gauna 
$120, tai šią sumą padalinus 
ant keturių savaičių, išeina 
po $30 į savaitę. Reiškia, So
vietų darbininkai kur kas pra
lenkė Amerikos darbininkų 
uždarbį. Na, o neseniai “Ke
leivio” redaktorius S. Michel* 
sonas, viešame mitinge aiški
no, kad už dolerį galima gau
ti šimtą rublių. Reiškia, Sovie
tų darbininkai į savaitę uždir
ba 3,000 rublių, 
moka rublį už kilogramą duo
nos, tai visai neišeitų šeši cen
tai už svarą

Na, ir kada tie du melagiai 
ant Broadway meluos susita
rę ?

Prisikėlė iš “Kapų”
Darbininkų judėjimas per

gyvena įvairių momentų. Kar
tais industrijoj darbo spėka 
įsisiūbuoja ir tik ve jau lai
mėti galutiną kavą, ,bet ar tat 
reakcija, ar tempe pąčių d ar A 
bininkų įvyksta' 'demdralizaci- 
ja ir pulsas atslūgsta iki nu
lio. Bet tas 'atslūgimas būna 
tik laikinas, o po to vėl iš- 
naujo persiorientuoja ir iš 
naujo stoja į kovos lauką su 
nauja energija ir didesniu pa
siryžimu.

Pora metų atgal So. Bosto
ne “mirė” Laisvės Choras. 
Koks tai didelis smūgis tuo
met buvo užduotas Naujos An
glijos lietuviškai visuomenei. 
Aš daugiau kaip per šešis mė
nesius nedrįsau pranešti spau
dai apie tai. Draugai ragino 
rašyti—pasmerkti tuos, kurie 
numarino Laisvės Chorą. Ne
klausiau draugų ir per spau
dą nesmerkiau, nes žinojau, 
kad tuo nieko neatsieksiu, o 
tik daugiau sukiršinsiu.

Dabair turiu pranešti, kad 
Laisvės Choras jau atgijo! Jis 
atgijo toks didelis, koks jis 
ir pirfria buvo. Tiesa, da tūli 
seni dainininkai nesugrįžo, bet 
gal grįš vėliaus. Kviečiu, kad 
jie tą padarytų.

Bet reikia pasidžiaugti, kad 
Laisvės Choras susilaukė nau- gos mirė Juozas Martilionis, 
jų dainininkų iš jaunos kaitos, aiti 60 metų amžiaus. Religi- 
kuriuok. pora metų tam atgal 
mes Vadindavome vaikučių 
choru. •

Laisvės Choras pamokas lai
ko kas penktadienis 8 :00 vai. 
vakare, 376 W. Broadway, So. tus prietelius. Gyveno pavie- 
Boston. Chorą mokina M. K. 
Bolys.

Nuo savęs kviečiu visus, kas 
tik galite dainuoti, stokite į 
Laisvės Chorą! Lai audžia 
proletaro dainą, kuri gaivina 
mūsų siela ir trauko į šmo
tus vergijos retežius!

Metinis Bankietas

tiktų vardas darbininkų dar
želis, nes čia randasi Naujo
sios Anglijos kultūros centras. 
Tad, fapkričio 10 d., būkime 
šiame kliubo bankiete, nes tik 
savo atsilankymu galėsime pa
remti šią įstaigą, kad ji ir to
liau galėtų gyvuoti.

Jaunutis.

Binghamton, N. Y
Prisiruošimas minėti Lietu

vių Svetainės 25 metų sukak
tį, lapkričio 9 d., eina visais 
keliais. Tikimasi svečių ne tik 
vietinių, bet ir iš toliau. Visi 
tie asmenys, kurie buvo Lietu
vių Tautinės Bendrovės inkor- 
poruotojai, yra kviečiami kai
po garbės svečiai,—jiems pa
siųsta komplimentiniai įžangos 
tikietai. Tokiais garbės Sve
čiais kviečiamas Palilionis iš 
Swedesboro, N. J. ir Klekūnas 

*iš Scrantono, Pa.,—kiti inkor- 
poruotojai, kurie dar gyvi, gy-' 
vena Binghamtone: Bučinskas, 
Semaška, Mikelionis ir Koka- 
las. .

Pasimatysime šeštadienį!
* * 

N' ’ - < z. . . . . ę,

L. Ceponienė randasi mies
to ligoninėje. Jai padaryta 
operacija. Sveiksta. 

* * *
Serga LDS 6 k p. nariai: 

Jonas Ališauskas ir Petras 
Kastravickas.

LDS kuopa nutarė suruošti

Mokina lietuvių gramatikos.
Mokyklėlę užlaiko progTe- 

syviškų draugysčių komitetas.
* * *

Dėl įvykių Lietuvoje, kad 
Lietuva prisijungė prie Sovie
tų Sąjungos, kituose miestuo
se eina tarp lietuvių peštynės, 
ypač Worcesteryje, Mass. Bet 
Montello draugijose tokių da
lykų visai nediskusuoja.

Brocktono Lietuvių Tarybos 
susirinkimas atsibuvo spalių 
23 d. Apkalbėjus vietinius rei
kalus, po mitingo buvo ma
žas pokilėlis, Franklin kliu- 
be. Ten dalyvavo 12 atstovų 
nuo _ įvairių draugysčių bei 
kliubų. Buvo biskį diskusuo- 
jama ir apie Lietuvą. Išski
riant vieną, visi sutiko, ge
riau Lietuvai Sovietų Sąjun
goj, negu pas Vokietiją.

Tuo klausimu vietinis kle
bonas kunigas švagždys buvo 
sušaukęs tris masinius susirin
kimus. Visi buvo neskaitlingi. 
Paskutiniame rinko ąukas, dėl 
pabėgėlių. Mažai kas aukavo.

Žolynas.

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. susirinkimas įvyks 

11 d. lapkričio, ,29 Endicott St. 
Skaitlingai dalyvaukite, yra svarbių 
dalykų aptarti. —A. W.

(264-265)

EASTON, PA.
Lietuvių Literatūros Draugijos, 13 

kp. susirinkimas įvyks sekmadienį, 
lapkričio 10 d., 2:30 vai. po pietų, 
Y. M. H. A. Svetainėje, Walnut ir 
Ferry Sts. Bus išduotas LLD 6-to 
Apskričio konferencijos raportas ir 
kiti svarbūs reikalai svarstomi. Tad 
visi nariai malonėkite dalyvauti.
— Sekretorius. ' (264-265)

BALTIMORE, MD.
LLD 25 kp. rengia Oyster Roast, 

sekmadienį, lapkr. 10 d. M. Kučins
ko Parke, Hammonds Ferry Rd., 
Lansdowne, Md. Arti Patapsaco Til
to. Oysteriai ir kiti valgiai už įžan
gos tikietą. Kaina 75c. Pradžia 12 
vai. dieną. Kelrodis: 27 karu važiuo
kite iki galui, ten rasite Lansdowne 
Bušą. Važiuokite iki galui, ten bus 
parengimo vieta. Kviečiam širdingai 
dalyvauti. Pastaba. Šis parengimas 
nukeltas nuo 3 d. lapkričio į 10 

(264-265)
d.

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. susirinkimas yra per

keltas nuo 10 vai. ryto į 2 vai. po 
pietų. Prog. Kliubo Svet., 325 E. 
Market St. Įvyks lapkr. 10 d. Kvie
čiame narius dalyvauti. — O. Zda
nienė, sekr. (263-264)

ffliW
NOTARY 
PUBLIC STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai'

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas bus 
užtikrintas ir už prieinamą kainą.

So. Boston. Mass.

THtPRISIDINT 
4- BULOVĄ

RARA

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

Lorimer St. — Brooklyn — “Laisvės” Name417

Kuomet jie j kortavimo vakarą ir išrinko 
komisiją tam darbui. Dieną 
paskirs komisija, o mes 
lauksime pranešimo ir 
kvietimo.

ra-

gro-

pro-

WORCESTER, MASS.
Penktadienį, lapkr. 8 d., 7.30 v. 

v., 29 Endicott St. LLD Moterų kuo
pa rengia socialūs vakarą su gražia 
įžangine dovana. Kviečiame visu?, 
ateiti, linksmai laiką praleisti. -- 
Rengėjos. (263-264)

CLEVELAND, OHIO.
Šeštadienį, lapkr. 9 d. įvyks LDS 

jaunuolių 201-227 kuopų “Armis
tice” šokiai. Liet. Svet., 6835 Supe
rior Ave. Pradžia 8 v. v. Turėsime 
valgių, gėrimų ir iš penkių muzikan
tų Royal Ambassador orkestrą šo
kiams. Gros lietuviškai ir ameriko
niškai. Įžanga 35c. Iš anksto 30c. 
Acquila Bekevičiūtė, Komiteto narė.

(263-265)

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europlško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, lietuviško 

namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; gaspadoriškal 
nuvirti kopūstai ir barščiai.

. ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių
> ir daržovių—virtų ir žalių.

SKELBKITĖS “LAISVĖJE

tik 
pa

Montello, Mass.
.. t

Nelaimės, Mirtys ir Kitos 
Naujienos

Josephina Rudaitytė, ! 
metų jaunuolė, trumpam lai
kui - apsigyveno- pas—savo -gb' ■ 
minaitę St. Stakauskas, So. 
Boston, Mass. Spalių 20, 1940‘ 
m., iš '.kur tai parėjo namo 
vėlai naktį. Parūkius cigaretą 
atsigulė. Matomai užkrėtė 
degtuku ar cigaretu karpetą, 
prasidėjo ugnis, o ji gulėda
ma pritroško nuo dujų ir ne
juto. Apie 5 m. mergaitė užuo
dė dūmus, pribudino motiną. 
Nors išsigandus šeimininkė, 
tuoj atidarė ruimo duris, kur 
gulėjo nelaiminga jaunuolė. 
Ugnis ir dūmai veržės lauk, 
gelbėtoja apdegė plaukus, vei
dą, bet vistiek išvilko iš lovos 
jau be žado. Kojos ligi lieme- 
nio buvo pavirtę į nuodėgulį.- 
Pašaukta ugniagesiai, nuvešta 
į ligoninę, bet jau jos neat- 
gąivino.

Velionė tapo palaidota spa
lių 23, 1940, Brocktono miesto 
kapuose, ten, kur ilsisi jos dė
dė Antanas Rudaitis. Paliko 
nuliūdime savo tėvus, seserį 
ir kitas gimines bei pusbrolius, 
pusseseres ir 
nes.

Programos:
Šeštadienio, Nov. 9-tos 

dio programa per stotį W0RL, 
920 kilocycles, 8:30 iki 9 :()0 
vai. ryte bus sekanti:
1— Kalbės Yvonnė Niaurienė

iš Dedham “Plaukų 
žio” reikale.

2— Muzika ir dainos.
Sekmadienio, Nov. 10 

grama per stotį WORL,
iki 10:30 vai. ryte bus sekan
ti: ■
1— Rhythm Kings orkestrą iš

Bostono.
2— Dainininkės Milda Anes- 

‘ iaitė ir Rožė Merkeliūtė
iš Bostono.

3— Dialogą “Lietuviškas žy
delis”, sulos Jonas KrukO- 
nis ir Valentina Minkienė 
iš So. Bostono.

... / Steponas Minkus,
. garsintojai. ;

f ......... •

Kiek Franciįai Kaštuoja Už- 
. laikyt Vokiečių Armiją
Vichy, Franci j a. — Pran

cūzų valdžia kas savaitė tu
ri sūmokėt po 69 milionus 
dolerių užlaikymui vokiečių 
armijos toj Franci jos dalyj, 
kurią vokiečiai yra užėmę^

' New York. — Republiko- 
nų kandidatas Willkie tele
grama pasveikino Roosevel- 
tą laimėjusį prezidento rin
kimus.

M 1®*’?

Spalių 30

dėdes, ir dėdie-

* *
d. nuo vėžio Ii-

niai palaidotas lapkričio 1, 
1940 m.

Velionis priklausė prie pa- 
šalpinių draugysčių. Paliko 
nuliūdime savo gimines ir ki-

nis.

Lapkričio 10 d. Amerikos 
Lietuvių Piliečių Kliubas ren
gia iškilmingą -.vakarienę su 
muzikališka programa, šeštą 
valandą va*kare, 376 West 
Broadway, So. Boston, Mass. 
Rengėjai iškąin® 
vę daug tiktėtųfe 
abidvi saleaA*J^z?

šis kliubafc, tai i nėra kokią 
biznio įstaigą. Jam geriausia1

♦ * • - ' '4*x‘ ’ " • •

uri parda- 
tad paėmė

♦ ♦ ♦
Iš Montello Moterų Kliubo 

Veiklos
Moterų Apšvietus Chorą 

mokina O. Mineikytė; ant pa
mokų visos sueina ir tarp sa
vęs gerai susitaria. Už tai 
joms reikia duoti pagyrimas.

Taipgi kas penktadienio va
karas turi gramatikos moky
klą, Liet. Taut. Namo School- 
ruimyj- Mokytojauja St. Ba
ronas. Kitos atsiveda savo vai
kus. Suaugusių mokinių suei
na su viršum 20.

Vaikų žiburėlio mokyklėlė 
irgi jau veikia. Mokiu * • 
kas nedaug. Mokytokas nedaug. Mokytojauja A. 
Sauka. Pamokos atsibūna kas 
šeštadienį, 10 valandą iš ryto.

PRANEŠIMAI iŠ KITUR
BALTIMORE, MD.

ALDLD 25 kp. susirinkimas įvyks 
pirmadienį, 11 d. lapkričio, 7:3.0 v. 
v., Lietuvių Svet., Hollins ir Parken 
Sts. Nariai, malonėkite dalyvauti, 
nes yra svarbių reikalų aptarti.—S. 
Mack, Pirm. (264-265)

EASTON, PA. !
LDS 51 kp. susirinkimas1. įvyks 

sekmadienį, lapkričio 10 d. 1^2:30 v; 
po pietų, Y. M. H. A. Svetainėj, 
Walnut ir Ferry St. Visi nariai da
lyvaukite laiku. —-V. J. S. i Sekr.

LeVANDA
/ FUNERAL PARLORS

Z
Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
rėvas Ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788 
NIGHT—HA venaeyer 8-1158

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

80 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. t.

Tek Evergreen 8-7179

BAR ir GRILL 
LIETUVIU RESTAURANAS 
! Įdomiai {puošta lietuviška alude 
! ant Grand Street
! Rhčingold ^xtra Dry Alus. 
; Didelis pasirinkimas visokių 
I Vynų ir Degtines 

•
’ Turimo ir kambarių pernakvot 
; arba savaitiniai išrandavot 
: JOSEPH ŽEIDAT 
i. įfSavininkas
411 Grand St. Brooklyn 
:■ ..t....

ROBERT LIPTON
Jeweler : : Įsteigta 1892 

701 GRAND STREET 
Tarpe Graham & Manhattan Avea.

1 BROOKLYN, N. Y.
Tel. Stagg 2-2173

£

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS ' 1

Liūdesio valandoje kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą.

Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šerme
ninė. Mūsų patarnavimu ii 
kainomis būsite patenkinti

PHILADELPHIA. PA
Telefonas Poplar 4110

Lietuviui Kuro Kompanija 
fDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokat .mus be jokio mokesčio.

■d TRU-EMBER FUEL CO., INC.
|H 496 GRAND STREET • BROOKLYN, N. Y.B Telefonas EVergreen 7-1661

JOĮtofint ire in ro w in int mi w w w

Lietuvių Rakandų Krautuvė
Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis 

kainomis. Pasirinkimas didelis.
Bedroom and Parlor Sets. Studio Couches,, Kitchen

Matrasai ir Springsai

LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 
PETRAITIENE Tr SūNAI, Biznio Vedėjai

409 ir 436 Grand St. Tet 7.8451 Brooklyn, N. Y.

Office Phone Inside Phone
EVergreen 4-6971 EVergreen 4-6485

FLUSHING
Russian & Turkish Baths, Inc.

29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y.

RHEA

OPEN DAY and NIGHT

J f Vapor Room, Turkish Room, Russian 
\ 1 Room, Large Swimmii)g(Ppol, Fresh Ar- 

tesian Water, Restaurant, Barber Shop,
“ Sleeping Accomodations.
Admission 50c., day & night, Saturday night

Managed by

TEITELBAUM

SPECIAL RATES PER WEEK
LAIDIES’ DAYS

Mon. anil Tues, from 12 a.m. to 
11‘p.m. After 11 p.m. for gents

GENTS’ DAYS
Wed., Tliurs., Fri., Sat. and 

Sun. all day and night

VARPO KEPTUVE
36-40 Stagg St Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėro Yra Skaniausi

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, Sielų rugių, senu
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

I‘'J ‘' i \

Siunčiame duoną per paštą | kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, sutelksimo informaęĮja* apie svori Ir kalnas.

VARPAS BAKERY
h

36-40 Stagg Street Brooklvn: N. Y.
■



y*

galvoti ir darbuotis, kaip išbu
davoti stipresnį progresyvį ju
dėjimą, kad jis kituose rinki
muose atliktų tą, ko neatliko 
šiuose.

Komunistai Gavę 
Gerokai Balssj

“Laisvės” Koncertas Įvyks Jau Šį 
Sekmadienį, Lapkričio 10; Bus 
Graži Programa-Daug Svečiu

Didžioji Brooklyno lietuviu 
metinė iškilmė — “Laisvės” 
koncertas — vos tik už die- 

z nos su keliolika valandų. Jis 
bus sekmadienio popietį, lap
kričio 10-tą, didžiojoj Labor 
Lyceum salėj, 949 Willough
by Ave., Brooklyne. Priva
žiuojama BMT linijomis iki 
Myrtle Avenue stoties, taipgi 
daugeliu gatvekarių.

Koncerto pradžia 3:30 vai. 
po pietų. Po koncerto šokiai 
prie Petro Kazakevičiaus 6 
kavalkų orkestros. Bilietai $1, 
75c, 50c. įžanga vien šokiams 
40c.

Tikimasi Tolimų Svečių
Jau tikrų žinių turima, kad 

atvyksta svečių iš Shenan- 
, doah-Minersvillės ir apylinkės, 

iŠ Wilkes Barre-Scranton ir 
apylinkės, taipgi iš Eastono, 
Philadelphijos ir kitų vietų di
džiojoj Pennsylvania valstijoj. 
Neatsiliks ir Naujoji Anglija. 
Tikromis žiniomis einat lau
kiama svečių iš New Haven, 
Hartfordo ir kitų miestų, taip
gi net iš tolimosios Massachu
setts kolonijų. O apie mūsų 
geruosius kaimynus iš New 
Jersey ir Ilgosios Salos ir 
klausti netenka. Girdėti, kad 
kiekviena jų kolonija turės po 
skaitlingą atstovybę.

Puiki Programa
Šiemetinėje “Laisvės

certo programoje dalyvauja 
gražus būrys lietuvių liaudies

kon-

mylimų menininkų: daininin
kai, Biruta Ramoškaitė, Aldo
na Klimaitė, Antanas 
niauskas, Aidbalsiai, ’ 
Choras,- šokikė, Dorothy 
niūtė.

Svečiai Artistai

Viš-
Aido
Bub-

Pirmu kartu Brooklyne lie
tuviai išgirsime savo tautos 
virtuozą pianistą prof. Vytau
tai Bacevičių, kurio artistiško
mis programomis yra grožė- 
jusis parinktinė publika ge
riausiuose teatruose Francijoj, 
Vokietijoj, Pietų Amerikos 
respublikose ir kitur. Jungti
nėse Valstijose jis koncertuo
ja pirmu kartu ir šis ‘bus jo 
pirmas pasirodymas J. V. lie
tuviams. Tos progos nenorės 
praleisti nei vienas, kuris dar 
turi gana jėgų pasiekti salę.

Taipgi turėsime svečią ope
rų dainininką Georges Dou- 
brovsky, kuris yra koncertavęs 
Maskvoj, Berlyne,
Paryžiuje, Latvijoje, Estonijoj 
ir Lietuvoj', taipgi
New Yorko Metropolitan ope
roj.

Brooklyniečiai kviečiami at
silankyti pasigrožėti gražia 
programa, susitik ti-pasi matyti 
su tolimais svečiais, pridera
mai sutikti gerbiamą svečią 
menininką, kuris taip gražiai 
yra atrekomendavęs lietuvių 
vardą kitataučiuose, taipgi pa
remti dienraštį, kuris tarnauja 
lietuvių liaudies reikalams.

Viennoj

dainavęs

Darbo Partijos 8 *rogresyviai 
Išrinko Du Kandidatus

'Zimmer yra pirmas Am. 
Darbo kandidatas išrinktas iš 
“up-state” srities. Kiek yra 
buvę seniau kur išrinktų,’ vis 
būdavo iš miesto, o iš pačios 
valstijos iki šiol nebuvo turė
ta niekur atstovo.

Watson ir Connolly peržiū
rėję balsavimų pasekmes pa
reiškė jomis pasitenkinimą, 
kadangi jos rodančios progre- 
syviams darbiečiams gerą at
eitį. Jie sako, kad pasekmės

I “stebėtinos” akyvaizdoj “iš*- 
davingos ir bjaurios” taktikos 
iš senasargybiečių. ’

Progresyvių pareiškime to
liau sakoma:

“Labai dominanti yra davi
niai New Yorko apskrityje, 
kur James II. Fay, demokratų 
kandidatas į kongresą iš 16-

I vadarsavo pareiškime sako :
“Mes esame nepaprastai pa

tenkinti sumušimu Tammanės 
pasiūlymo, kuriuomi norėta 
panaikint prop, atstovybės— 
P. R.—balsavimų sistemą. Mū
sų darbuotojai po miestą išda
lino virš pusę miliono lapelių 
aiškinant reikalą išgelbėt P. 
R. Mes tikime, kad toji švie
timo programa pagelbėjo 
galėt Tammanės planą”.

Ką Jie Išrinko?
Senosios Sargybos žmonės, 

kaip žinia, yra dideli pagyrų 
maiša,i. Tą numatydami, pro
gresyviai iš anksto įspėja, sa
kydami:

“Senasargybiečiai skelbs di
delį ‘laimėjimą’. Bankrotas to
kio Senosios Sargybos gyrimo
si bus pilnai parodytas, kada 
jų bus pareikalauta pareikšt, 
ką jie išrinko. Savo už gyri
mais jie rėmė tiktai demokra
tus, kurių kiekvienas būtų bu
vę išrinkti ir be jų balsų.”

Dėkoja Eiliniams Nariams
Apie eilinių narių poziciją 

pareiškime atsiliepiama seka-. 
mai: j

“Darbo Partija už savo išsi- j 
laikymą skolingi progresy- 
viams eiliniams nariams, ku
rie atsisakė eiti Dešiniojo 
Sparno keliu link karo, ir ku
rie yra pasiryžę būdavot par
tiją pagal nepriklausomas po
litines. linijas. Nežiūrint pla
čios valstijine skale santarvės- 
koalicijos tarp Tammanės ir 
Dešiniojo sparno, balsuotojai 
atsiliepė į mūsų pašaukimą 
b,udavot Am. Darbo Partiją 
kaipo į žingsnį link formavi
mo trečios nacionalės darbi
ninkų ir progresyvių partijos.

“Amerikos žmonės atsidū
rė prieš rimčiausį krizį savo 
istorijoj, ir pastarųjų rinkimų 
pasekmės labiau, negu kada 
pirmiau patvirtina reikalą bū
davot trečią partiją.

“Mes tam tikslui pašvęsime 
savo pastangas su didžiausia 
energija ir entuziazmu. Ir mes 
bėgailestingai vilksime aikš
tėn Leonus Blumus ir Ramsay 
MacDonaldus mūsų eilėse, ku
rie yra taip pilnai atvaizduo
jami Sidney Hillmanų, Alex 
Rose’ų, David Dubinskių, Lui
gi Antonimų ir kitų Tamma
nės mašinos priesagų”.

Marcantonio, kaip žinia, ga
vo 25,136 balsus prieš 14,898 
balsus už Lanzetta, kuris bu
vo Tammanės kandidatas ir 
turėjo palaiminimą ir paramą 
Senosios Sargybos visame di
džiajame New Yorke, ne vien 
tik savo distrikte.

Dar nepilnais daviniais ap- 
rokuojama, kad Progresyvių 
Komiteto išstatyti ar remiami 
kandidatai Darbo Partijos ti- 
kietu gavo virš 310,000 balsų.

Jis Darbą Pabaigė, 
Dabar Ilsėsis

bu
ko-

nu-

Ponas F. T. Davison, 
vęs republikonų finansų 
miteto pirmininkas, kaip skel
biama spaudoj, dėl “nuolati
nio įsitempimo” taip pavargęs, 
jog jo gydytojo jam įsakyta 
“visai ilsėtis”. Jis vyksiąs Flo- 
ridon. Kiek jis už tą “nuo
vargį” gavo, nesakoma, tik nu
jaučiama, kad daugiau už bė
giojusius su literatūra 
Wil I k i e ir už tai gavusius 
$10 per dieną, daugiau ir 
radijušėlius bei prakalbų
republikonus sakytojus, kurie, 
aišku, kaipo “aukštai kvalifi
kuoti” (kas liečia didelį 
mą) gavo po daugėliau 
pirmuosius.

Ir vieniems ir kitiems iš
pastarųjų, tačiau, tos dešim
kės ir kitokios $$$ buvo kaip 
iš dangaus “manna”; ne vie
no ofisą, radijuką, o dar tū
lą ir laikraštuką išgelbėjo 
nuo džiovos tūlam laikui.

Ti timpai tariant, anot poeto, 
darbo žmonėms “pasilsėti dai
ne laikas, tai dar tik kovos 
pradžia” po rinkimų, kaip 
kad ji buvo ir prieš rinkimus.

Kriaučelius.

Nežiūrint, kad Komunistų 
Partija buvo numesta nuo ba
loto New Yorko valstijoj tik 
savaitę prieš rinkimus, kad 
buržuazinė spauda nedaleido 
nei eilute išaiškint žmonėms,

iš

u z 
po 
už 
už

su
it ž

šių

Tas pats ir su daug “klapa- 
) to” padėjusiais už Tammanę. 
| Agitavusieji už liaudies 
kandidatus — pažangiuosius 
darbiečius, komunistus, įvai
rius nepriklausomus,—būdami 
mažumose, daugiausia darbo 
padėjo ir patys kampanijai 
lėšas suaukojo. Ir pavargo. 
Taip, pavargo, bet jie savo 
“privatiškų” daktarų neturi, 
tad ir pasilsio nėra kas siun
čia, be to ir darbymetė ne ma
žesnė, nes karo pavojus ne 
mažesnis. Išlaikymas demo
kratijos (kur jos dar likę), 
atbudavojimas, kur ji sutrem
pta, ir kitos problemos dau
geliui neleis nei po dieną at
sikvėpti.

Vargiai nors dieną atsikvėps 
ir komunistų Browderis, kurio 
žmoną, jo jaunų vaikučių mo
tiną graso bile dieną depor
tuoti tik dėlto, kad Browde
ris yra griežtas, nenumaldo
mas ir nepaperkamas karo ir 
išnaudojimo priešas.

Darbo žmogus turės po rin
kimų, kaip ir prieš rinkimus 
kiūtenti kas dieną į darbą, 
darbe visada budėti ir kovoti 
prieš sąlygų bloginimą, prieš 
algų kapojimą, prieš “kick- 
back”. Vakarais turės mitin
guoti, tartis su kitais, kaip iš
laikyti kovingas unijas, kaip 
išvalyti raketiėrius iš atsiliku
sių unijų, kaip sutverti uni
jas ten, kur jų nėra. Reikės

ŽINIA SKLEIDŽIASI

Penktadien., Lapkričio 8, 1640
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kad lokaliniai komunistų kan- 
didatąi tebėra ant baloto, kad 
vien komunistų mitingais tuo 
trumpu laiku nebuvo galima 
suspėti pasiekti mases ir joms 
išsiaiškinti, vienok vietiniai 
komunistų kandidatai gavę 
geroką skaičių balsų.

Net Browderis, už kurį bal
suot buvo galima tik įrašymu 
jo vardo į balotus, ir tai pra
lenkė poną Thomas’ą, socia
listų kandidatą, kurį visą lai
ką kapitalistinė spauda garsi
no ir jo prakalbas didlapis 
“Times” spausdino.

Cacchione gavo 23,219 bal
sų, kiti po mažiau, bet ben
drai sudėjus visame mieste K. 
P. kandidatai gerai pasirodė. 
Apie tai smulkmeningiau bus 
atžymėta sekamose laidose.

OLD GOLD dabar prie savo su
dėties pridėjo specialiai importuoto 
tabako, garsaus savo maloniu 
kvapsniu ir turtingesnių skoniu.

PASEKMĖ—žymiaii turtingesnis, šoel- 
nesnts, skanesnis cigarelas . . . Koapsniu- 
1 urhngesni Old Golds.

ANDYME po bandymo*, šim
tai rūkytojų neseniai išmėgino visų 
penkių ^svarbiausių rūšių cigaretus, 
su paslėptais jų vardais ...
IR Kvapsnitt-Turlingas Old Gold buco 
Pirmas pasirinkimas milžiniškos daugumos.

AR JOS IŠBANDĖTE ŠIĄ NAUJĄ 
IR PUIKESNĘ SUDĖTf?

TyrTiunGr Didžiausia Amerikoje 
!yrėjų Organizacija

Darbininkai Sveikina 
Unijos Laimėjimą

Kailiašiuvių unijos laimėji- 
mas bylos Apygardos Apelia
ciniame Teisme iššaukė did- 
žiausį džiaugsmingumą ne tik 
pačiuose kailiasiuviuose, bet 
ir visuose darbininkuose. Uni
jos raštinėn plaukia šimtai 
sveikinimų nuo unijų ir kitų 
organizacijų, taipgi žymių vi
suomenės veikėjų, kurie pri
taria tikram unijizmui.

IŠRANDAVOJIMAI
Pasiranduoja 6 kambariai ir gara- 

džius, randa žema, labai gražioje 
sekcijoje. 104-16 95th Avė., Ozone 
Park, N. Y. (264-6)

PARDAVIMAI
Parsiduoda trys apartmentai, kar

što vandens šiluma, yra 3 maudy
nės. Aliejinis pečius. Kaina $2800.00, 
imam $300.00 pinigais. Prašome 
kreiptis pas S. A. Baron, 157 W. 
Girard Ave., Philadelphia, Pa.

(262-267)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajicškau partnerkos (pusininkės) 

j Rostauracijos-Saliūno bizni. Pagei
daujama, kad turėtų nors biskj pi
nigų ir kad mylėtų dirbti. Turės 
gerą pragyvenimą. Esu pavienis. 
Malonėkite rašyti laišką arba ‘asme
niškai atskarkite: R. D., 1^* Mow 
Main St., Yonkers. N. Y. (262-264)

Progresyviai darbiečiai New |
Yorko valstijoj išrinko du kan
didatus ir gavo gana po gražų 
skaičių balsų už eilę kitų kan- 

■' didatų.
Pirmuoju išrinktu, kaip jau 

vakar buvo minėta, yra Vito 
Marcantonio, kuris jau buvo 
kongresmanu. Antruoju .yra 
J. Eugene Zimmer iš Troy, iš
rinktas į valstijos seimelį— 
Assembly.

^Šie abu kandidatavo ant 
prieškarinės platformos, ir jie
du yra vieninteliai Am. Darbo 
Partijos kandidatai laimėję 
šiuose rinkimuose—išrinkti.

Senasargybiečiai darbiečiai 
nieko neišrinko savo, neišrink
ta nei vienas nei iš užkarinės 
jų mašinos remtų nepriklau- 

' somų kandidatų. Vienintelis 
laimėjimas, kuriu6~gali girtis
Hillmano-Dubinskio vadovybė,' to distrikto pralaimėjo. Jeigu 
tai kad jie padėjo padauginti ( p. Fay būtų sutikęs su pro- 
T a m m a nės-Flynn’o mašinos gresyvių pasiūlymu kovoti už 
balsus. Tai ir viskas.

Morris Watson, pirmininkas 
ir Eugene P. Connolly, Pro
gresyvių Komiteto direktorius, 
bendrame pareiškime apie ką 
tik praėjusius rinkimus sako:

“Iš naujo išrinkimas kon- 
gresmano Marcantonio ir iš
rinkimas J. Eugene Zimmer iš 
Troy į Assembly duoda tam 
tikrą užtikrinimą žmonėms 
šios šalies ir New Yorko vals
tijos, kad bus balsas, kuris 
jūos užtars klausimais taikos, 
gynimo darbininkų teisių, so
ciali© saugumo ir civilių lais-

Smūgis Dešiniesiems
“Išrinkimas Marcantonio ir 

Zimmer’io yra dideliu smūgiu 
deŠi n iesiems oportunistams 
Am. Darbo Partijoj, kurie no- 
rajo parduoti WPA vergaut 
Tammanės mašinai. Nei vie
nas nepriklausomas kandida
tas iŠ dešiniojo sparno nebuvo 
išrinktas.

“Arti 40 demokratų kandi
datų buvo užgerti per deši
ni uosius. DešiniiįjtJ ^adai da
liai* susirūpinusiai laukia tru
pinių nuo Tammanės stalo”.

t?.,.

originalius Naujosios Dalybos 
siekius ir priešintis konskrip- 
cijai, jis būtų gavęs mūsų no
minaciją ir be jokios abejo
nes būtų buvęs išrinktas.

“Taipgi tame pačiame New 
Yorko apskrityje dešinieji, va
dovaujami Luigi Antonini’o, 
vedė kampaniją prieš Vito 
Marcanfonio, kurioj kampani- ( 
joj vartojo žemiausios rūšies 
taktiką iš bent kada vartotų 
politinėj kampanijoj. Ponas 
Antonini išleido literatūrą 
(vartodamas savo titulą kaipo 
valstijinis pirmininkas) ata
kuojančią mūsų vienintelį Am. 
Darbo Partijos kongresmaną, 
ir ragindamas balsuotojus bal
suot už James J. Lanzetta, 
tammanietį, taipgi ir už visą 
demokratų tikietą. Marcanto- j 
nio toks stiprus nugalėjimas 
Lanzetti’o niekad pirmiau rife-' 
keno negauta didžiuma virš 
dešimties tūkstančių balsų yra 
balsuotojų atsakymu Dešinio
jo Sparno išdavystei.”

Patenkinti P. R. Laimėjimu
Dėl propdrcionalės atstovy

bės balsavimų sistemos laimė
jimo, Progresyvių Komiteto

HmKWM
įvarai

Išvažiuoja Medžioti
šiomis dienomis dr. A. Pe

triką, dr. J. Waluk ir dar ke
li išvyksta j viršutinę New 
Yorko valstijos dalį, į girias, 
medžioti. Prabus jie ten išti
są savaitę. Sugrįš kada nors 
apie 17 d. Taigi ir abiejų dak
tarų ofisai per tą laiką bus 
uždaryti.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familljų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks- 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame- 

flpjK^irikK|rikoniškais. Rei- 
kai ui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyrf

Kamp. Broadway Ir Stone Ave., 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191

Nepaprastas Palengvinimas 
Reumatiškų Skausmų

Nekentekite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expellcriu. šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.

183

,J. GARŠVA 
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant vi. 
šokių kapinių; parsamdo au*”> 
mobilius ir karietas veselijom, 

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone: EVergreen 8-9770

SPECIALIS PRANEŠIMAS
Brangūs Draugai ir Prieteliai!

Šiuomi pranešu jums,. jog aš dabar esu susidėjęs su 
viena iš puikiausių ir didžiausių namų rakandų išdirbyste 
Brooklyne. Todėl aš esu tokioj pozicijoj, kad galiu pa
tenkinančiai patarnaut jums ir jūsų draugams.

Mes dabar išdedam parodymui pilniausią, pasirinki
mą miegamųjų, valgomųjų ir gyvenamųjų kambarių, taip
gi naujausius baldus visokiems periodams.

Jūsų ankstyvas atsilankymas bus aukštai įvertintas.
Mūsų krautuvė yra atdara kasdien nuo 9 vai. ryto 

iki 9 vai. vakaro.
i Su Pagarba Jums,

JOSEPH ZAYAN

FAMOUS FURNITURE CO, Ine.
740 FLUSHING AVENUE - ARTI BROADWAY, .
Phone EVergreen 8-5465-6-7. Brooklyn, N, Y.

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas
Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
Brooklyn, N. Y.

Gerai Patyrę Barberlai

F. W. SHAUNS
Nauju Skoniu-Turtmgi

OLD G OVD

(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

DABAR PARs">U0Dą v, 
Ą Visur

Suteikiam garbingas laidotuves

$150 '
Koplyčias suteikiam nemoka* 

mai vitdse dalyse miesto

Tel. Virginia 7-4499




